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Про заходи місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій щодо посилення
охорони лісів області від пожеж у 2017 - 2020 роках
Складні природно-кліматичні умови півдня України суттєво підвищують
стан природної пожежної небезпеки лісів, що вимагає постійної уваги з боку
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, установ та
організацій, а також лісогосподарських підприємств щодо їх охорони і
збереження від вогню.
Пож ежонебезпечний період триває, як правило, з другої декади березня
до кінця жовтня. В окремі роки він змінюється залежно від погодних умов.
П ротягом пожежонебезпечного періоду виникає від 123 (у 2015 році) до
169 пожеж (у 2016 році), пройдена вогнем площа у 2015 році становила
41,95 га, в 2014 році - 668,31 га.
На
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лісогосподарських підприємств, постійних лісокористувачів полягає в охороні
лісових насаджень від пожеж.
З метою посилення охорони лісів області від пожеж і поліпшення
організації боротьби з лісовими пожежами, згідно з пунктом 8 статті 31,
пунктом 5 статті 32 Лісового кодексу України, керуючись статтею 6, пунктом 7
частини перш ої статті 13, пунктом 3 статті 16, пунктом 1 частини першої
статті 39 та частиною перш ою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1 .У період високої пожежної небезпеки заборонити відвідування
населенням лісів і в’їзду до них транспортних засобів.
2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам
міст обласного значення, о б ’єднаним територіальним громадам:
2.1. Взяти до уваги, що при ліквідації пожеж на території районів та міст
області до оперативного штабу входять голови районних державних
адміністрацій і міські голови міст обласного значення.
2.2. Щ ороку до 10 квітня затверджувати надані лісогосподарськими
підприємствами мобілізаційно-оперативні плани ліквідації лісових пожеж,
якими встановлюються порядок і черговість направлення на гасіння лісових

пожеж технічних, транспортних засобів і людських резервів - працівників
місцевих підприємств, організацій, установ, розташованих у зоні діяльності
лісогосподарських підприємств.
2.3. Щ ороку до 10 квітня своїми розпорядженнями (рішеннями) на місцях
створювати оперативні штаби по запобіганню та оперативному реагуванню при
загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, п о в ’язаних з лісовими і
степовими пожежами на територіях районів (міст) у пожежонебезпечний
період.
2.4. Щ ороку протягом пожежонебезпечного періоду здійснювати заходи з
охорони і захисту лісів, ліквідації лісових пожеж та заборони випалювання
сухої рослинності і її залишків на землях різного цільового призначення.
2.5. Щ ороку до 10 квітня створювати на пожежонебезпечний період
резервний запас пально-мастильних матеріалів для гасіння лісових пожеж.
2.6. Ініціювати перед виконкомами відповідних місцевих рад питання про
здійснення заходів щодо о б ’єднання коштів підприємств, установ, організацій з
метою подальш ого спрямування їх на охорону лісів від пожеж.
2.7. Рекомендувати сільським та селищним радам у пожежонебезпечний
період вживати попереджувальних заходів щодо захисту населених пунктів від
пожеж у природних екосистемах, своєчасно поновлювати мінералізовані смуги,
протипожежні розриви на землях, які межують з лісовими насадженнями.
2.8. У випадку виїзду пожежних машин Головного управління ДСНС
України в області на лісову пожежу забезпечувати їх пально-мастильними
матеріалами з резервного запасу, зазначеного в підпункті 2.5 цього пункту.
2.9. Під час пожежі, що триває понад 3 години, забезпечувати
безкош товним харчуванням, приміщенням для відпочинку і реабілітації
особового складу та осіб, залучених до гасіння пожежі.
2.10. Щ окварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом,
надавати обласному управлінню лісового та мисливського господарства для
узагальнення
інформацію
про
виконання
завдань,
визначених
цим
розпорядженням.
3. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства:
3.1.
Щ ороку забезпечувати виконання планових заходів з охорони лісі
від пожеж, а саме:
- приведення в бойову готовність пож еж ної та пристосованої до
пожежогасіння техніки, забезпечення цілодобового чергування на лісових
пожежних станціях;
- створення та поновлення мінералізованих смуг, протипожежних
розривів, заслонів та б ар ’єрів;
- будівництво водойм та доріг протипожежного призначення;
- організація та здійснення практичних дій з відпрацювання взаємодії сил
та засобів, які залучаються до гасіння великих лісових пожеж, згідно з
мобілізаційними планами по їх ліквідації;
- проведення навчання водіїв лісових пожежних станцій щодо роботи зі
спеціальними агрегатами пожежних машин у підрозділах пожежної охорони;

- організація
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постійного патрулювання ділянок лісу, найбільш небезпечних у пожежному
відношенні, з метою попередження та своєчасного виявлення осередків лісових
пожеж.
3.2. Щ окварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом,
інформувати обласну державну адміністрацію про хід виконання заходів,
визначених пунктами 2, 3 та 8 даного розпорядження.
4. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в
Херсонській області надавати допомогу лісогосподарським підприємствам в
організації охорони лісів від пожеж, організовувати спільні рейди щодо
патрулювання лісів і виявлення винуватців лісових пожеж та порушників
Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного
комітету лісового господарства України від 27 грудня 2004 року № 278.
5. Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи
обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям,
рекомендувати міськвиконкомам міст обласного значення до 15 квітня
2017 року відпрацювати систему забезпечення своєчасного оповіщення
населення та організації евакуації мешканців населених пунктів, розташованих
поблизу лісових масивів, у разі виникнення великих і складних пожеж.
6. Управлінню транспорту, дорож ньої інфраструктури та з в ’язку обласної
держ авної адміністрації сприяти районним державним адміністраціям,
міськвиконкомам міст обласного значення у приведенні в готовність
транспортних засобів згідно з планами евакуації на випадок виникнення
великих та складних пожеж у лісових масивах області.
7.
Рекомендувати
Херсонській
дирекції
Укрзалізниці,
Службі
автомобільних доріг в області протягом пожежонебезпечного періоду
забезпечити проведення очищення смуг відводу від наземних горючих
матеріалів вздовж автомобільних доріг державного та місцевого значення і
залізничних доріг відповідно. Влаштувати на межі смуг відводу мінералізовані
смуги ш ириною не менше 3,0 м та утримувати їх в належному стані.
8. Державній екологічній інспекції в області систематично проводити
перевірки виконання Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених
наказом Державного комітету лісового господарства України від 27 грудня
2004 року № 278, користувачами земель, які межують з лісовим фондом.
Інформацію про результати перевірок щокварталу до 15 числа місяця,
наступного за звітним періодом, надавати обласному управлінню лісового та
мисливського господарства.
9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
держ авної адміністрації від 19 березня 2014 року № 148 «Про посилення
охорони лісів області від пожеж у 2014 - 2016 роках».
10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
в.о. заступника голови обласної державної адміністрації Рищука Є.М.
Голова обласної
державної адміністрації
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