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ПРОТОКОЛ № 7 

 

засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації  

 

12 серпня 2015 року м. Хмельницький 

 

Головує                                           -               Загородний М.В. 

Присутні члени комісії                 -               16 осіб (за окремим списком) 

 

Розглянувши питання порядку денного: 

 

Про заходи щодо запобігання протидії пожежам лісів, торфовищ і 

сільгоспугідь у літній пожежонебезпечний період 2015 року. 

(Данилюк Є.Д., Братко Е.П., Сагайдак Г.А., Хоптинець В.М., Савицький С.А., 

Одземок І.О., Гонтар В.С., Кальніченко В.І. ) 

Комісія вирішила: 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

значення головам), головам районних, селищних та сільських рад: 

1.1. Взяти під особистий контроль виконання протипожежних заходів на 

відповідних територіях. 

1.2. Забезпечити постійне чергування посадових осіб у райдержадміністраціях, 

виконкомах міських, селищних та сільських рад для забезпечення надійного 

прийому інформації, організації взаємодії та координації дій у разі загрози або 

виникнення надзвичайних ситуацій (подій). 

1.3. З метою проведення профілактичної роботи спільно з представниками 

Управління МВС України в області (Семенишин М.О.), Головного управління ДСНС 

України в області (Братко Е.П.) організувати патрулювання стихійних місць 

відпочинку населення в лісових масивах, особливо у вихідні та святкові дні. 

1.4. На чергових сесіях районних рад розглянути питання щодо виділення 

коштів для забезпечення засобами пожежогасіння лісокомунальних підприємств, які 

знаходяться у спільній власності територіальних громад. 
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1.5. Спільно з керівниками сільськогосподарських підприємств організувати 

оборювання та влаштування протипожежних розривів навколо населених пунктів, 

лісових та дачних масивів.  

1.6. Привести в належний протипожежний стан сміттєзвалища, які знаходяться 

на території населених пунктів.  

1.7. Рекомендувати сільським та селищним головам при укладанні договорів 

оренди землі передбачати відповідальність орендарів за допущення виникнення 

пожеж та навмисні підпали. 

2. Головам Деражнянської (Веселовський О.І.), Полонської (Нагурний О.О.), 

Славутської (Кузмінчук О.П.), Чемеровецької (Батюк О.Б.), Шепетівської та  

Ярмолинецької райдержадміністрацій вжити заходів щодо відновлення чергування 

підрозділів місцевої пожежної охорони відповідно в селах: Божиківці, Браженці, 

Любомирка, Хоровець, Біла, Зарічанка, Городнявка, Корчик та Проскурівка. 

3. Головам Білогірської (Кузьменко А.Г.), Волочиської (Коваль В.В.), 

Деражнянської (Веселовський О.І.), Дунаєвецької (Бернашевський О.В.), 

Красилівської (Островська Н.В.), Новоушицької (Танасійчук Ю.С.), Полонської 

(Нагурний О.О.), Старосинявської, Теофіпольської (Маєвський Ю.Ф.), Шепетівської, 

Ярмолинецької райдержадміністрацій, рекомендувати Славутському (Сидор В.Б.) та 

Нетішинському (Супрунюк О.О.) міським головам під час коригування місцевих 

бюджетів на 2015 рік передбачити кошти на поповнення матеріальних резервів в 

обсягах, затверджених відповідними номенклатурами та збільшення резервного 

фонду в розмірах не менше 100,0 тис. грн., про що доповісти до 30 вересня 2015 

року. 

4. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації          

(Конончук В.П.) спільно з райдержадміністраціями: 

4.1. Забезпечити належний контроль за дотриманням протипожежних заходів в 

ході завершення жнивної кампанії та збереження врожаю, особливо в не 

пристосованих для цього сховищах. 

4.3. Активізувати профілактичну роботу з керівниками та працівниками 

сільськогосподарських підприємств усіх форм власності з питань попередження 

виникнення пожеж. 

5. Управлінню МВС України в області (Семенишин М.О.) завершити 

перевірку по всіх випадках пожеж хліба на корені та післяжнивних залишків. 

Матеріали висвітлити в засобах масової інформації. 

6. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства             

(Лісовий В.М.): 

6.1. Вжити заходів щодо патрулювання лісових масивів, особливо зони 

відпочинку річки Дністер. 
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