
 
 
 
 
Про вжиття невідкладних заходів 
щодо запобігання та протидії масо-
вим пожежам 

 
 

Відповідно до пункту 8 статті 31 Лісового кодексу України, статей 28, 
39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про 
правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 року 
№ 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, № 68/2022 “Про утворен-
ня військових адміністрацій”, Правил пожежної безпеки в лісах України, зат-
верджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 
27 грудня 2004 року № 278, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
24 березня 2005 року за № 328/10608, враховуючи протокол засідання Дер-
жавної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуа-
цій від 26.03.2022 року № 6, з метою запобігання виникненню пожеж у лісах і 
мінімізації їх наслідків, 

НАКАЗУЮ: 

1. Начальникам районних військових адміністрацій: 
1) створити місцеві комісії з проведення оглядів стану дотримання актів 

законодавства органами місцевого самоврядування, підприємствами, устано-
вами та організаціями щодо охорони лісів від пожеж (далі – комісія) із 
включенням до їх складу працівників місцевих підрозділів ГУ ДСНС України у 
Хмельницькій області та представників органів місцевого самоврядування; 

2) організувати в період з 11 по 22 квітня 2022 року проведення комісіями 
оглядів: 

лісогосподарських підприємств щодо протипожежного захисту лісових 
масивів, а також влаштування підприємствами і установами, що здійснюють 
управління та утримання автомобільних доріг, мінералізованих смуг на межі 
смуг відводу автомобільних доріг, що межують з лісовими насадженнями; 
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населених пунктів, розміщених у лісових масивах, щодо виконання захо-
дів з недопущення перекидання на них лісових пожеж; 

3) за результатами проведеної роботи надати керівникам лісогосподарських 
підприємств, сільським, селищним та міським головам відповідні довідки; 

4) про результати роботи комісій поінформувати Департамент природних 
ресурсів та екології обласної державної адміністрації та Головне управління 
ДСНС України у Хмельницькій області до 27 квітня 2022 року. 

2. Сільським, селищним та міським головам сприяти роботі комісій, поси-
лити контроль за пожежною безпекою в сільськогосподарських угіддях і при-
родних екосистемах та активізувати роз’яснювальну роботу щодо дотримання її 
вимог та природоохоронного законодавства, заборони спалювання залишків 
рослинності, сухої трави, сміття. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови 
обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.. 
 
 
Начальник обласної військової  
адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


