УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 02.06.2021

м. Бурштин

№ 319

Про запобігання виникненню пожеж
в пожежонебезпечний період
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, ст. 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою поліпшення протипожежного захисту населених
пунктів та профілактики травмування і загибелі людей при пожежах на території міської
громади:
1. Затвердити Комплексний план дій органів Бурштинської міської ради, установ,
організацій, об’єктів господарської діяльності на території громади щодо запобігання
виникненню пожеж в пожежонебезпечний період у 2021 році (далі – План), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів міської ради та відповідальним виконавцям
організувати ефективне виконання Плану дій.
3. Заборонити на території міської громади під час пожежонебезпечного періоду
розведення багать у лісових масивах і випалювання сухої рослинності, сміття на землях
лісового фонду, торфовищах, сільгоспугіддях у лісосмугах, заплавах річок і вздовж доріг.
4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження
покласти на головного відповідального виконавця – головного спеціаліста з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради Олександра Іваськевича.
5. Співвиконавцям розпорядження подати головному відповідальному виконавцю
інформацію про виконання завдань Плану до 20 вересня 2021 року для подальшого
узагальнення та інформування керівництва управління ДСНС України в Івано-Франківській
області.
6. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від
24.04.2020 року № 203 «Про запобігання виникненню пожеж в пожежонебезпечний період».
7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою

Перший заступник міського голови

Ростислав Стасько

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 02.06.2021 № 319
Комплексний план
дій органів Бурштинської міської ради, установ, організацій, об’єктів господарської
діяльності на території громади щодо запобігання виникненню пожеж в
пожежонебезпечний період у 2021 році
Основні заходи комплексного плану:
1. Активізація роз’яснювальної роботи серед населення з питань профілактики пожеж.
2. Посилення протипожежного захисту лісів, торфовищ сільгоспугідь, урожаю
зернових та технічних культур.
3. Координація дій органів Бурштинської міської ради, установ, організацій, об’єктів
господарської діяльності на території громади щодо попередження пожеж у лісах, на
торфовищах і сільгоспугіддях.
4. Усунення причин, що сприяють виникненню пожеж, та створення умов для
оперативного гасіння пожеж і мінімізації збитків від них.
5. Забезпечення контролю за здійсненням заходів щодо захисту природних екосистем
від пожеж.
№
з/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Відповідальні за
виконання
1. Організаційні заходи
На засіданні міської комісій з питань техногенноМіська комісія з
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
питань техногеннорозглянути питання про заходи щодо запобігання
екологічної безпеки
та протидії масовим пожежам лісів,торфовищ і
та надзвичайних
сільськогосподарських угідь у літній період 2021
ситуацій
року
Розглянути на нарадах питання щодо
ефективності діяльності створених у сільських
населених пунктах місцевих добровільних
Виконавчий комітет
пожежних дружин відповідно до постанови
міської ради
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013
року № 564 «Про затвердження Порядку
функціонування добровільної пожежної охорони»
Організувати та провести практичні тренування
Івано-Франківське
місцевих добровільних пожежних дружин з
РУ ГУ ДСНС
відпрацювання дій з ліквідації загорань сухої
України в області,
трави, листя, побутового сміття у природних
виконавчий комітет
екосистемах
міської ради
Посилити боєздатність особового складу
підрозділів місцевої пожежної охорони. Вжити
Виконавчий комітет
заходів щодо створення нових підрозділів
міської ради
місцевої пожежної охорони відповідно до вимог
статті 62 Кодексу цивільного захисту України
Не допускати випалювання сухої рослинності та
Галицький НПП (за
її залишків на землях різного призначення,
згодою), Іваноособливо на сільськогосподарських угіддях і
Франківське РУ ГУ
придорожніх смугах, що межують з лісовими
ДСНС в області,
Найменування заходів

Термін
виконання

Червень
2021 року

До 30
червня 2021
року

До 30
червня 2021
року

Постійно

Постійно

насадженнями і торфовищами, в смугах
відчуження автомобільних доріг, залізниць,
магістральних газо-, нафто-, продуктопроводів
Розгорнути широкомасштабну агітаційну
кампанію в засобах масової інформації,
спрямовану на підвищення рівня свідомості
населення щодо дотримання вимог правил
пожежної безпеки в побуті та роз’яснення
шкідливих наслідків випалювання трави та
1.6
залишків сільгосппродукції в природних
екосистемах.
Сприяти в проведення аналогічних заходів
підрозділами ДСНС України в області, Державної
екологічної інспекції в області та
лісокористувачами.
Через консультаційні пункти при житловоексплуатаційних організаціях та при міській раді
1.7 організувати навчання непрацюючого населення з
питань дотримання вимог пожежної безпеки в
природних екосистемах
Періодично інформувати населення, власників
земельних ділянок з покладами торфу про
заборону розведення вогнищ на відстані ближче
1.8 300 від торфовищ та на земельних ділянках.
Забезпечити утримання земельних ділянок у
належному протипожежному стані
(протипожежні розриви, смуги)

відділення поліції №
3 (м. Галич) ІваноФранківського РУП
ГУНП в області
Організаційний
відділ міської ради
Головний спеціаліст
з питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
міської ради
КП «Житловик»,
Головний спеціаліст
з питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
міської ради
Організаційний
відділ міської ради
Головний спеціаліст
з питань
надзвичайних
ситуацій та
цивільного захисту
міської ради

Визначити (поновити) перелік та встановити
порядок залучення допоміжної техніки
Виконавчий комітет
1.9
підприємств різних форм власності для ліквідації
міської ради
можливих пожеж у природних екосистемах
2. Інженерно-технічні заходи
Провести тренування сил, визначених
Виконавчий комітет
мобілізаційно-оперативними планами ліквідації
міської ради, Івано2.1
лісових пожеж, для захисту населених пунктів та
Франківське РУ ГУ
інших об’єктів, розташованих у лісових масивах
ДСНС в області
У випадку виїзду пожежних машин управління
ДСНС України в області на ліквідацію лісової
пожежі забезпечувати їх паливно-мастильними
матеріалами з резервного запасу. Під час
Виконавчий комітет
2.2
складних і затяжних пожеж надавати
міської ради
безкоштовне харчування, приміщення для
відпочинку і реабілітації особового складу та
осіб, залучених до гасіння пожежі

Головний спеціаліст з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту міської ради

Постійно

Постійно

Протягом
пожежонебе
з-печного
періоду

До 10
червня 2021
року

До 01 липня
2021 року

Постійно

Олександр Іваськевич

Виконав:
Головний спеціаліст з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту О. Іваськевич

_______________

«___» _____ 2021 року

Начальник загального відділу М. Яцик

_______________

«___» _____ 2021 року

Юридичний відділ

_______________

«___» _____ 2021 року

Погоджено:

__________________

