ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
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ПРОТОКОЛ № 5
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Головував: Чабан Вадим Іванович, заступник голови обласної державної
адміністрації
Присутні: члени обласної постійної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій і запрошені (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. СЛУХАЛИ: Про попередження виникнення пожеж очеретяних заростей
на території Херсонської області.
ДОПОВІДАВ: Рудницький О.В., перший заступник начальника Головного
управління ДСНС України в області (доповідь додається)
ВИРІШИЛИ:
1. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам міст обласного районного
значення спільно з органами місцевого самоврядування на
підпорядкованій території:
1.1. Посилити контроль за додержанням правил пожежної безпеки у
природних екосистемах, зокрема на територіях, які вкриті очеретом.
Термін - протягом
пожежонебезпечного періоду
1.2. Забезпечити утворення мінералізованих смуг (шляхом обкосів)
вздовж дачних кооперативів, житлових будинків та промислових об’єктів, а
також розділення очеретяних заростей на квартали, за погодженням з
Державною екологічною інспекцією.
Термін - до 01 квітня 2020 року
1.3. Заборонити власникам та орендарям земельних ділянок різного
цільового призначення спалювання сухої трави, пожнивних залишків на
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сільгоспугіддях та територіях приватних садиб, а також очерету в дельті
р, Дніпро, дніпровських плавнях та інших водоймах. Забезпечити термінове
оповіщення підрозділів ДСНС та лісомисливських господарств про факти
виникнення пожеж та загорань у природних екосистемах.
Термін - до 01 квітня 2020 року
1.4. Вжити заходи щодо створення добровільних пожежних дружин на
території дачних кооперативів та забезпечення їх первинними засобами
пожежогасіння.
Термін ~ до 01 квітня 2020 року
1.5. Забезпечити 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
Термін до 01 квітня 2020 року
-

1.6. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з
керівниками дачних кооперативів, спрямовану на дотримання законодавства у
сфері пожежної безпеки в природних екосистемах.
Термін до 01 квітня 2020 року
-

1.7. Забезпечити своєчасне та належне реагування на всі пожежі в
екосистемах із залученням наявних сил та засобів, з метою недопущення
розвитку пожеж до рівня надзвичайної ситуації.
Термін до 01 квітня 2020 року
-

1.8. У період з 01.03.2020р. по 01.06.2020р. організувати візуальне
спостереження за береговою лінією річок, озер, остовів, ставків, сирих луків з
метою своєчасного інформування Головного управління ДСНС України в
області, Головного управління Національної поліції в області, керівництва у
разі виникнення пожежі в екосистемі.
2.
Херсонському
міськвиконкому
організувати
проведення
профілактичних заходів пов’язаних з попередженням виникнення пожеж на
р.Верьовчина, а саме: проведення систематичного оборювання земель,
створення протипожежних розривів, недопущення некоитрольованого
випалювання або загорання сухостою.
Термін - до 10 квітня 2020 року

3. Національному природному парку «Нижньодніпровський»:
3.1.
Забезпечити ефективне спостереження за очеретом, який знаходитьс
на території природного парку «Нижньодніпровський» та оперативного
реагування у випадку виникнення пожежі.
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3.2. Здійснювати профілактичні заходи (проведення систематичного
оборювання земель, створення протипожежних розривів, недопущення
иеконтрольованого випалювання або загорання сухостою).
3.3. Підтримувати у постійній готовності сили та засоби до дій за
призначенням у разі виникнення пожеж в природних екосистемах.
3.4. Відпрацювати згідно з регламентами, визначеними спільними
наказами (планами), порядок взаємодії з регіональними службами цивільного
захисту та відомчими диспетчерськими службами, здійснювати постійну
взаємодію з питань організації спільних дій щодо протидії пожежам на
території природного парку «Нижньодніпровський».
Термін - протягом
пожежонебезпечного періоду
4.
Херсонському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства:
4.1. Забезпечити ефективне спостереження за очеретом, який
знаходиться на території лісомисливських господарств та оперативного
реагування у випадку виникнення пожежі.
4.2. Підтримувати у постійній готовності сили та засоби до дій за
призначенням у разі виникнення пожеж в природних екосистемах.
4.3. Забезпечити у разі виникнення пожеж в екосистемах (в тому числі
лісових масивах) своєчасне і в повному обсязі виконання мобілізаційнооперативних планів ліквідації пожеж та залучення людських ресурсів,
пристосованої техніки й обладнання, установ та організацій незалежно від
форм власності.
4.4. Здійснювати профілактичні заходи (проведення систематичного
оборювання земель, створення протипожежних розривів, недопущення
неконтрольованого випалювання або загорання сухостою).
Термін - протягом
пожежонебезпечного періоду
5. Херсонській обласній організації Українського товариства мисливців
та рибалок:
5.1. Попередити керівників місцевих організацій Українського товариства
мисливців та рибалок про відповідальність за виникнення пожеж в закріплені за
ними угіддях.
Терміново
5.2. Залучати членів місцевих організацій Українського товариства
мисливців та рибалок до організації виконання законодавства з питань охорони
екосистем на території, наданої в користування, до проведення профілактичних
заходів по запобіганню виникнення пожеж й участі у гасінні пожеж в
екосистемах області.
Термін - протягом
пожежонебезпечного періоду
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6.
Головному управлінню Національної поліції в області (підрозділ
водної поліції) із залученням представників рибного охоронного патруля
Херсонської області, Чорноморсько-Азовського міжрегіонального управління
державної служби морського та річкового транспорту з метою попередження
незаконного вилову живих водних біоресурсів, дотримання правил
судноплавства провести відпрацювання акваторії Дніпро-Бузького лиману, р.
Дніпро, У разі виявлення пожеж в екосистемі негайно інформувати Головне
управління ДСНС України в області та вжити заходи щодо затримання паліїв.

7. Державній
екологічній інспекції
у
Херсонській
області,
Головному управлінню Національної поліції в області забезпечити посилений
контроль щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у спалюванні
рослинності в заплавах річок і на торфовищах, стерні, сухостою та сміття на
сільгоспугіддях і присадибних ділянках.
Термін - протягом
пожежонебезпечного періоду
8, Управлінню транспортно-комунікаційної інфраструктури зобов’язати
власників транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів водним
транспортом у разі виявлення пожежі очеретяних заростей негайно
інформувати Головне управління ДСНС в області.
Термін - до 20 березня 2020 року
9. Департаменту енергетики та екології облдержадміністрації
забезпечити контроль за порядком заготівлі природних рослинних ресурсів на
території області відповідно до встановлених лімітів та дозволів
на
використання природних ресурсів місцевого значення
Термін протягом
пожежонебезпечного періоду
10. Головному управлінню ДСНС України в області:
10.1. Забезпечити постійну готовність підрозділів до виконання завдань за
призначенням при гасінні пожеж в екосистемах.
Термін - постійно

10.2.
Спільно з Державною екологічною інспекцією в області визначи
можливості та надати пропозиції щодо меж проведення обкосів очеретяних
заростей на території області та залучення спеціальних технічних засобів.
Термін - до 10 квітня 2020 року
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11. Херсонському
обласному
лісомисливському
господарству,
адміністрації Національного природного парку «Нижньодніпровський» із
залученням представників Державної екологічної інспекції, Департаменту
енергетики та екології облдержадміністрації,
здійснювати комісійне
обстеження ділянок постраждалих від пожеж з оформленням відповідного акту,
проведення розрахунків по нанесеним збиткам та направлення до
правоохоронних органів з метою встановлення винних та притягнення їх до
кримінальної відповідальності.
Термін - до 01 квітня 2020 року
12. Державній
екологічній
інспекції у Херсонській
області,
Головному управлінню Національної поліції в області забезпечити контроль
щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у спалюванні рослинності в
заплавах річок і на торфовищах, стерні, сухостою та сміття на сільгоспугіддях і
присадибних ділянках.
Термін - постійно

13.
Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної робот
облдержадміністрації керуючись рішенням Херсонської облради від 10 вересня
2015 року № 1302 «Про програму запобігання виникненню та ліквідації
надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у
Херсонській області на 2016-2020 роки» в частині порядку використання
регіонального резерву пально-мастильних матеріалів, передати аварійнорятувальному загону спеціального призначення Головного управління ДСНС
України в області 3610 літрів дизпалива для проведення першочергових
(невідкладних) робіт пов'язаних з попередженням виникненню та ліквідацією
наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами в екосистемах
області.
Термін до 21 лютого 2020 року

14.
Керівникам зазначених у цьому протокольному рішенні установ п
хід виконання завдань повідомити обласну державну адміністрацію.
Термін - до 20 квітня 2020 року

Перший заступник голови комісії

Вадим ЧАБАН

Відповідальний секретар

Олександр БІЛОУСОВ

