ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ О БЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї АДМ ІН ІСТРАЦІЇ
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Про стан підготовки до пожежонебезпечного
періоду 2018 року та визначення пріоритетних
завдань з урахуванням недоліків, допущених
у ході виконання протипожежних заходів
протягом пожежонебезпечного періоду 2017 року

Згідно зі статистичними даними, протягом 2017 року в природних
екосистемах Херсонської області виникло 1387 пожеж на загальній площі
1513,1 га, з них 380 лісових пожеж на площі 1175,64 га, 5 пожеж на
сільгоспугіддях (24,20 га), 1002 пожежі на землях інших користувачів (313,2 га).
З початку 2018 року на території області вже сталися 53 пожежі на загальній
площі 15,351 га, з них 6 пожеж у лісових масивах (0,865 га), 47 інших пожеж (суха
трава на відкритих ділянках) на площі 14,486 га.
З метою виконання комплексу заходів для недопущення виникнення пожеж
та оперативного реагування на пожежі у природних екосистемах області,
відповідно до пункту 8 статті 31, пункту 5 статті 32 Лісового кодексу України,
керуючись статтею 6, пунктом 7 частини перш ої статті 13, пунктом 3 статті 16,
пунктом 1 частини перш ої статті 39 та частиною першою статті 41 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації»:
1.
Районним державним адміністраціям, рекомендувати виконкома
сільських та селищних рад об’єднаних територіальних громад:
1.1. Передбачити
можливість
надання
фінансової
допомоги
лісомисливським господарствам на пожежонебезпечний період.
1.2. Забезпечити постійний посилений моніторинг ситуації, пов’язаної з
виникненням пожеж у природних екосистемах.
1.3. Зобов’язати власників та орендарів земельних ділянок, що межують з
лісовими насадженнями, здійснювати протипожежні заходи з недопущення
виникнення лісових пожеж, а також влаштування мінералізованих смуг на землях
різного цільового призначення. Забороняти їм спалювання сухої трави, пожнивних
залишків та інш ої природної рослинності. Забезпечувати термінове оповіщення
підрозділів Головного управління ДСНС України в області про факти виникнення
пожеж та загорянь у природних екосистемах.
1.4. Забезпечувати створення та накопичення матеріальних резервів для
запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, а також резерву пально-мастильних
матеріалів для забезпечення гасіння пожеж в екосистемах області.
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1.5. Рекомендувати сільським та селищним головам на підпорядкованих
територіях розробити попереджувальні заходи щодо захисту населених пунктів у
разі виникнення пожеж в екосистемах, своєчасно поновлювати мінералізовані
смуги, протипожежні розриви на землях, які межують з лісовими насадженнями.
1.6. Забезпечити, у разі виникнення пожеж в екосистемах (у тому числі
лісових масивах), своєчасне і в повному обсязі виконання мобілізаційнооперативних планів ліквідації лісових пожеж та залучення для цього людського
ресурсу, пристосованої техніки й обладнання установ та організацій незалежно від
їхньої форми власності.
1.7. Організувати
проведення
ш ирокомасш табної
інформаційнороз’ясню вальної роботи серед населення про дотримання вимог законодавства у
сфері пожежної та техногенної безпеки в природних екосистемах області.
2. Рекомендувати обласному управлінню лісового та мисливського
господарства:
2.1. Розробити графік робіт з улаштування та поновлення мінералізованих
смуг, протипожежних розривів, ремонту та будівництва водоймищ, шляхів
протипожежного призначення, а також забезпечувати їх утримання в належному
стані.
2.2. Встановити у лісах інформаційні знаки про розміщення пожежних
водоймищ та під’їздів до них.
3. Рекомендувати
Головному
управлінню
Національної
поліції
в
Херсонській області:
3.1. Вносити корективи до планів комплексного використання сил і засобів у
системі єдиної дислокації, максимально наблизити наряди поліції до місць
масового відпочинку людей у лісопарковій зоні, сприяти підрозділам обласного
управління лісового та мисливського господарства, Державної екологічної
інспекції в області, Головного управління Держгеокадастру в області, управління
охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання
рибальства у профілактиці правопорушень, які можуть спричинити виникнення
пожеж в екосистемах області.
3.2. У разі виникнення масштабних лісових пожеж забезпечувати публічну
безпеку і порядок, безпеку дорожнього руху в місцях виникнення пожеж і під час
проведення евакуаційних заходів.
4. Рекомендувати Головному управлінню ДСНС України у Херсонській
області забезпечити постійну готовність підрозділів оперативно-рятувальної
служби Херсонського обласного гарнізону цивільного захисту до виконання
завдань за призначенням при гасінні пожеж в екосистемах області.
5. Рекомендувати обласному управлінню лісового та мисливського
господарства, Головному управлінню Національної поліції в Херсонській області,
Головному управлінню ДСНС України у Херсонській області, Державній
екологічній інспекції у Херсонській області організувати проведення спільних
рейдів і патрулювань з попередження виникнення пожеж в екосистемах області.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Чабана В.І.
Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

