


 
Розглянувши питання порядку денного: 

 
1. Про заходи щодо забезпечення протидії пожежам лісів, торф’яників та 

сільгоспугідь у літній період 2014 року, підготовки до жнивної кампанії. 
(Данилюк Є.Д., Болібрух Б.В., Лісовий В.М.) 

Комісія вирішила: 
1. Головам районних державних адміністрацій, органам місцевого 

самоврядування:  
1.1. Забезпечити виконання заходів щодо недопущення виникнення пожеж на 

території лісового фонду, в першу чергу комунальної власності районних та 
сільських рад.  

1.2. Зобов’язати землекористувачів, території яких прилягають до земель 
лісового фонду, місць заготівлі торфу, влаштувати відповідні мінералізовані смуги, 
проведення обкосів хлібних полів в місцях прилягання їх до лісових та торф’яних 
масивів, степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць смугою не менше 4 м 
завширшки. 

1.3. До 16 червня 2014 року на засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ та НС 
заслухати лісокористувачів щодо стану протипожежного захисту лісових масивів, 
вжиття профілактичних заходів та готовності до дій у пожежонебезпечний період. 

1.4. Розробити та затвердити графіки патрулювання лісових масивів, до яких 
залучити представників місцевих підрозділів ГУ ДСНС, міліції та 
лісогосподарських підприємств, з наданням старшими патрульних груп письмового 
звіту про проведену роботу. Особливу увагу звертати на місця масового 
перебування та відпочинку людей, враховуючи наближення літніх відпусток 
громадян. 

2. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства       
(Лісовий В.М.), Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 
(Конончук В.П.), Об’єднанню агролісогосподарських підприємств «Хмельницьк-
облагроліс» (Валівоць І.С.), ДП «Хмельницьке обласне спеціалізоване 
лісогосподарське агропромислове підприємство «Хмельницькоблагроліс» 
(Лазаркевич Ю.Е.), Національному парку «Подільські Товтри» (Гащук Л.С.) спільно 
з головами відповідних райдержадміністрацій до 10 червня 2014 року розробити 
плани заходів щодо запобігання і гасіння пожеж лісів, торф’яників та сільгоспугідь у 
літній період 2014 року  в яких передбачити: 

2.1. Забезпечення постійної готовності сил і засобів до гасіння можливих 
пожеж та ліквідації їх наслідків, забезпечення необхідним оснащенням та паливно-
мастильними матеріалами, накопичення протипожежного інвентарю.  

2.2. Виконання попереджувальних заходів щодо влаштування та догляду 
мінералізованих смуг, протипожежних розривів, розчистки лісових доріг від 
захаращень з метою забезпечення безперешкодного під’їзду пожежної та 
пристосованої техніки для локалізації лісових пожеж, встановлення шлагбаумів та 
обмежень в’їзду в ліс у пожежонебезпечний період. 

2.3. Коригування карт лісових насаджень області з поділом на квартали, 
нанесенням на них вододжерел, доріг, безпечних під’їздів та проїздів, місць посадки 
вертольотів. 

2.4. Підтримання в належному стані в готовності до використання пожежних 
водойм, водонапірних башт та природних водоймищ, пристосованих для цілей 
пожежогасіння в лісових масивах. 



3. Головному управлінню ДСНС в області (Болібрух Б.В.) спільно з обласним 
управлінням лісового та мисливського господарства (Лісовий В.М.), Департаментом 
агропромислового розвитку облдержадміністрації (Конончук В.П.), Об’єднанням 
агролісогосподарських підприємств «Хмельницькоблагроліс» (Валівоць І.С.), ДП 
«Хмельницьке обласне спеціалізоване лісогосподарське агропромислове 
підприємство «Хмельницькоблагроліс» (Лазаркевич Ю.Е.), Національним парком 
«Подільські Товтри» (Гащук Л.С.): 

3.1. До 12 червня поточного року провести спільні перевірки наявності та 
якості розробки планів заходів щодо запобігання і гасіння пожеж лісів, торф’яників та 
сільгоспугідь у літній період 2014 року в агролісогосподарських підприємств, які 
розташовані на територіях усіх районів області, підприємств, стан їх виконання, та 
надати необхідну методичну допомогу. 

3.2. До 10 червня поточного року організувати та провести з особовим 
складом підрозділів області додаткові практичні та теоретичні заняття на картах 
лісових насаджень по вивченню місць для забору води пожежними автомобілями, 
найбільш небезпечних проїздів та під’їздів, складних ділянок лісових насаджень. 

3.3. Спланувати та до 17 червня поточного року провести спільні навчання, 
тренування, в ході яких відпрацювати питання взаємодії при гасінні лісових пожеж 
та пожеж на хлібних масивах. 

4. Хмельницькій обласній телерадіокомпанії «Поділля-центр» (Павлюк О.Д.) 
протягом пожеженебезпечного періоду забезпечити інформування населення про стан 
пожежної небезпеки у лісах, додержання вимог пожежної безпеки та висвітлення 
інших застережних інформацій. 

5. Про проведену роботу поінформувати обласну державну адміністрацію 
через управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 
(hmns_upr@ukrpost.ua) до 20.06.2014р.  

 
ІІ. Про стан підготовки місць та закладів оздоровлення та відпочинку 

громадян, оздоровлення дітей,  місць масового відпочинку на водних об’єктах, 
атракціонної та розважальної техніки підвищеної небезпеки до початку 
літнього сезону відпочинку 2014 року. 

(Данилюк Є.Д., Болібрух Б.В., Кукурудза О.І., Очеретянко В.І.) 
Комісія вирішила: 

1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування: 
1.1. До 06 червня 2014 року рішенням виконавчих комітетів відповідних рад 

визначити місця масового відпочинку населення та зобов’язати привести їх 
облаштування, згідно вимог, до 10 червня поточного року. Копії рішень про 
визначення місць відпочинку та затверджені копії карт-схем земельних ділянок та 
водного простору, придатних для організації місць масового відпочинку населення 
на воді, до 16 червня 2014 року надати до управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації. 

1.2. При відсутності підпорядкованих комунальних аварійно-рятувальних 
служб на воді, до 15 червня 2014 року укласти угоди з іншими аварійно-
рятувальними службами на  обслуговування та проведення рятувальних робіт на 
воді (чергування в сезон відпочинку). 

1.3. Організувати за участю працівників територіальних підрозділів ДСНС, 
МВС, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, громадських 
організацій, ЗМІ та власників (орендарів) водних об’єктів систематичні 
патрулювання стихійних місць масового відпочинку людей на воді. 



2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Очеретянко В.І.), 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Косовська Т.П.), органам 
місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та організацій, у 
підпорядкуванні яких знаходяться оздоровчі дитячі табори:  

2.1. До 12 червня 2014 року провести семінар-нараду з керівниками 
оздоровчих закладів за участю організаторів оздоровлення та представників 
наглядово-контролюючих органів області на якій розглянути питання підготовки 
оздоровчих таборів до літнього сезону. 

2.2. Забезпечити суворе дотримання Правил охорони життя людей на водних 
об'єктах України у дитячих оздоровчих установах, розташованих на берегах водойм 
(поблизу них) та при купанні дітей під час походів, прогулянок. 

2.3. До 12 червня 2014 року обладнати в усіх оздоровчих таборах куточки 
«Безпека дітей на воді», «Правила надання першої медичної допомоги потерпілим 
на воді». 

3. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 
значення) головам вжити заходів щодо виконання на об’єктах відпочинку та 
оздоровлення громадян у повному обсязі вимог, передбачених приписами органів 
нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

4. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 
(Данилюк Є.Д.), Навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності в області (далі - Центр) спільно з керівництвом 
райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) 
рад спланувати та забезпечити, за участю відповідних фахівців місцевих підрозділів 
Головного управління ДСНС в області, проведення протягом червня 2014 року у 
структурних підрозділах Центру навчання відповідальних за забезпечення безпеки 
персоналу і відпочиваючих у всіх літніх дитячих спортивних та оздоровчих таборах, 
розташованих на відповідних територіях.  

5. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного 
значення, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації про виконання заходів з підготовки місць та 
закладів оздоровлення та відпочинку громадян, місць масового відпочинку на 
водних об’єктах, атракціонної та розважальної техніки підвищеної небезпеки до 
початку літнього сезону відпочинку 2014 року поінформувати комісії з питань ТЕБ 
та НС облдержадміністрації до 16 червня поточного року. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 
 

ІІІ. Про стан виконання Плану заходів, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. № 1473 «Про підготовку та 
проведення у 2009-2014 роках технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту».  

(Данилюк Є.Д., Подоляко Г.С., Білоус Д.Д., Проскуряков Г.І.) 
Комісія вирішила: 

1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам 
доручити: 

1.1. Під час коригування місцевих бюджетів передбачати кошти, які необхідні 
для завершення технічної інвентаризації захисних споруд комунальної форми 
власності. 



1.2.   Посилити роботу інвентаризаційних комісій райдержадміністрацій та 
виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад з власниками 
(балансоутримувачами) захисних споруд приватної форми власності. 

1.3. Спланувати роботу та забезпечити завершення технічної інвентаризації 
100% захисних споруд до 01 жовтня 2014 року. 

2. Звернути увагу  міських голів міст Волочиськ, Хмельницький, Кам’янець - 
Подільський, Шепетівка, голів Волочиської, Старосинявської, Городоцької 
райдержадміністрації на необхідність вжиття рішучих заходів із забезпечення 
проведення технічної інвентаризації захисних споруд всіх форм власності, 
розташованих на відповідних адміністративних територіях. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на управління з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 
 

IV. Про заходи щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки у 
військових частинах, які здійснюють зберігання боєприпасів у великих 
кількостях (на арсеналах та складах). 

(Болібрух Б.В., Пономарчук Д.Г., Сандул М.М., Ющишен А.В.) 
Комісія вирішила: 

1. Командирам військових частин А3013 (с. Грузевиця Хмельницького району, 
Сандул М.М.), А1358 (с. Цвітоха Славутського району, Пономарчук Д.Г.):  

1.1. До 01 жовтня 2014 року вжити заходів щодо:  
- обладнання автоматичною пожежною сигналізацією складських приміщень, 

сховищ та інших споруд;  
- проведення обробки дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином. 
1.2. До 01 липня 2014 року вжити заходів щодо:  
- забезпечення військових частин необхідною кількістю піноутворювача, 

пожежних рукавів, засобів захисту;  
- забезпечення периметру територій пожежними водоймищами, ремонту 

водопроводів та влаштування під’їздів до водоймищ;  
- проведення обвалування сховищ та майданчиків для зберігання боєприпасів;  
- приведення у відповідність до вимог пристроїв блискавкозахисту та провести 

заміри опору заземлювачів;  
- забезпечення особового складу пожежних команд в достатній кількості 

апаратами для захисту органів дихання.  
1.3. Спільно з головами комісій з питань ТЕБ та НС Славутського та 

Хмельницького  районів до 16 червня 2014 року:  
- відкоригувати плани спільних дій по ліквідації надзвичайних ситуацій та 

погодити їх з відповідними територіальними органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування;  

- уточнити порядок оповіщення та евакуації жителів військових містечок та 
населення, яке проживає у зонах прогнозованого ураження, на випадок виникнення 
надзвичайної ситуації на базах зберігання боєприпасів;  

- забезпечити постійну взаємодію з районними евакокомісіями, силами та 
засобами місцевих ланок цивільного захисту до проведення евакуаційних заходів. 

2. Головному управлінню ДСНС в області (Болібрух Б.В.): 
2.1. Організувати проведення навчань з ліквідації надзвичайних ситуацій та 

пожеж з залученням пожежних підрозділів та протипожежних розрахунків 
військових частин та до 15 серпня 2014 року поінформувати облдержадміністрацію 
про його результати. 

 




