ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
СРГ Л о л /

м. Запоріжжя

№

Про посилення заходів щодо
пожежної безпеки в лісових
масивах і сільгоспугіддях
району у 2021 році
Керуючись статтями 6, 16, 21 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», п. 4 ч. 1 ст. 19 Кодексу цивільного захисту України, ст. 31
Лісового кодексу України, на виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 26.03.2021 «Про цосилення заходів щодо
пожежної безпеки в лісових масивах області в 2021 році», з метою
запобігання виникненню пожеж в лісових масивах і сільгоспугіддях району
та проведення заходів з організації протидій пожежам у 2021 році,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Рекомендувати ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»:
1) забезпечити приведення в підвищену готовність пунктів
зосередження протипожежного обладнання та інвентарю. Створити резерв
паливно-мастильних матеріалів та протипожежного обладнання для
ліквідації можливих загорань і пожеж у лісових насадженнях, сприяти
активізації рейдових бригад та загороджувальних постів, застосуванню
адміністративних покарань до порущників пожежної безпеки в лісах;
2) забезпечити неухильне дотримання Правил пожежної безпеки в
лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового
господарства України від 27 грудня 2004 року № 278, який зареєстровано у
Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 року за № 328/10608;
3) у межах повноважень посилити роботу з правоохоронними й
природоохоронними органами щодо проведення спільних профілактичних,
адміністративних та інших заходів з охорони лісів від пожеж, виявлення
порущників правил пожежної безпеки в лісах, притягнення їх до
відповідальності згідно з чинним законодавством;

/
4) активізувати співпрацю із засобами масової інформації з метою
належного інформування населення про пожежну обстановку та
відповідальність за порушення правил пожежної безпеки в лісах;
5) провести організаційну роботу з забезпечення обмеження, на період
до 29.10.2021, проведення масових збирань у лісових масивах полезахисних
лісових смугах, в’їзду всіх видів транспорту (крім службових) в лісові,
заповідні та захисні насадження.
6) надавати інформацію до райдержадміністрації про проведену роботу
щомісяця до 02 числа, що настає за звітним періодом, та остаточну 01.11.2021 (е-таі1: 2гс1а арк@икг.пеї).

2. Рекомендувати відділу поліції №6 Запорізького районного
управління поліції ГУНП в Запорізькій області, відділенню поліції №3
Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області,
відділенню поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в
Запорізькій області:
1) здійснювати заходи щодо запобігання порушення вимог пожежної
безпеки в лісах, на сільгоспугіддях, а також недопущення спалювання стерні,
сміття та залишків рослинності;
2) організувати оприлюднення у засобах масової інформації, інтернет
ресурсах матеріалів та фактів щодо розкриття злочинів, пов’язаних з
пожежами у природних екосистемах, розпочатих
кримінальних
провадженнях та накладених адміністративних стягненнях;
3) надавати інформацію до райдержадміністрації про проведену роботу
щомісяця до 02 числа, що настає за звітним періодом, та остаточну 01.11.2021 (е-таі1: ггсіа арк@икг.пе1:).

3. Рекомендувати Запорізькому міськрайонному управлінню ГУ ДСНС
України у Запорізькій області, 35 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Запорізькій
області, Вільнянському РС ГУ ДСНС України у Запорізькій області:
1) вжити невідкладних заходів щодо попередження виникнення і
гасіння пожеж;
2) привести в посилену готовність техніку та особовий склад
підрозділів на випадок виникнення пожеж у лісових масивах і
сільгоспугіддях району;
3) забезпечити залучення інших служб для повної ліквідації пожеж у
разі їх виникнення згідно з мобілізаційними планами;
4) надавати інформацію до райдержадміністрації про проведену роботу
щомісяця до 02 числа, що настає за звітним періодом, та остаточну 01.11.2021 (е-таі1: ггсіа арк@икг.пе1:).
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1) відповідно до компетенції, здійснювати заходи щодо охорони та
захисту лісів, ліквідації пожеж, залучення для їх гасіння засобів
розташованих на територіях місцевих рад;
2) провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення
щодо заборони відвідування лісів та в'їзду до них автотранспортних засобів у
період високої пожежної небезпеки в порядку, передбаченому
законодавством;
3) розглянути питання щодо створення резерву паливо-мастильних
матеріалів.
4) надавати інформацію до райдержадміністрації про проведену роботу
щомісяця до 02 числа, що настає за звітним періодом, та остаточну 01.11.2020 (е-таі1: ггсіа арк@икг.пеІ).
5. Відділу економіки та агропромислового розвитку Запорізької
райдержадміністрації:
1) попередити всіх землекористувачів про заборону спалювання стерні,
сухої рослинності та сміття на землях лісового фонду, сільгоспугіддях,
лісосм}'гах, заплавах річок та вздовж доріг та відповідальність за ці дії;
2) довести до землекористувачів вимогу Правил пожежної безпеки в
охоронних зонах повітряних ліній електропередач ЗО і 750 кВт щодо,
проведення збору соломи та обробітку ґрунту протягом З днів після збирання
зернових культур на цих ділянках;
3) надати керівникам сільгосппідприємств рекомендації щодо
забезпечення протипожежного захисту сільгоспугідь, зокрема особливу увагу
приділити періоду дозрівання врожаю, для цього забезпечити у період
воскової стиглості хліба, обкоси полів з прибиранням скошеного та оборати
їх смугою не менше 4 метрів завширшки в місцях прилягання до лісових
масивів, степової смуги, автомобільних шляхів та залізничних колій;
4) підготувати:
першому
заступнику
голови
райдержадміністрації проміжну
інформацію про стан виконання цього розпорядження щомісяця до 05 числа,
що настає за звітним періодом, та остаточну - 05.11.2021;
голові райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан
виконання цього розпорядження до 05.11.2021.
6. Контроль за вико

розпорядження залишаю за собою.
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Світлана ЧУДЕСНОВА

