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Протокол № З

смт. Черкаське 03 серпня 2021 року

Головував: голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій Черкаської територіальної громади, селищний голова 
Юрій ТАРАН.

Присутні: секретар комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій Юрій ГЛАДКИЙ, члени комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за списком) та запрошені (за 
списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І. Про заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів і 
сільгоспугідь у літній період 2021 року.

І. Про заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів і 
сільгоспугідь у літній період 2021 року.

СЛУХАЛИ: про заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам 
лісів і сільгоспугідь у літній період 2021 року.

ВИСТУПИЛИ:
начальник відділу з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, 
оборони та охорони праці Черкаської селищної ради ГЛАДКИЙ Ю.М.,
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ВИРІШИЛИ:

1. НІКОЛЮКІНУ п.в.
КОРЧУН Л.П.
ГЛАДКОМУ Ю.М.

1.1. Забезпечити посилення персональної відповідальності керівників 
установ та організацій за впровадження організаційних заходів щодо 
забезпечення пожежної безпеки у природних екосистемах.

1.2. Посилити профілактичні заходи з попередження пожеж в 
екосистемах та поінформувати населення щодо дотримання вимог 
законодавства у сфері пожежної безпеки та заборони випалювання рослинності.

1.3. Забезпечити:
контроль за дотриманням вимог Правил пожежної безпеки в лісах 

України, зокрема щодо недопущення спалювання рослинності на 
сільгоспугіддях та присадибних ділянках;

інформування населення про високий рівень пожежної небезпеки, 
порядок дій у випадку виникнення та наближення лісових пожеж особливо 
великого розміру, порядок евакуації населення у випадку надзвичайної 
пожежної небезпеки, забезпечення цих пунктів питною водою, медикаментами 
тощо.

1.4. Посилити контроль за станом пожежної безпеки населених пунктів, 
що розташовані поблизу хвойних лісів, транспортних комунікацій, систем 
життєзабезпечення, об’єктів підвищеної небезпеки та місць масового 
перебування громадян.

Термін: протягом пожежонебезпечного 
періоду 2021 року

1.5. Невідкладно усунути недоліки, виявлені під час перевірки, щодо 
стану готовності до пожежонебезпечного періоду населених пунктів, 
котеджних містечок, садових товариств та об’єктів, розміщених у лісових 
масивах (квітень -  травень 2021 року). Інформацію про вжитті заходи надіслати 
на електрону адресу секретаріату регіональної комісії з питань ТЕБ і НС 
(tumnspress@adm.dp.gov.ua) та ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області 
(dnipropetrovsk@dsns.gov.ua).

Термін: до 05 серпня 2021 року

mailto:tumnspress@adm.dp.gov.ua
mailto:dnipropetrovsk@dsns.gov.ua


з
2. ІВАНІВУ В.М.

2.1. Забезпечити:
високу готовність до виявлення, швидкого реагування та гасіння пожеж 

відповідно до пожежної небезпеки за умовами погоди;
підтримання лісових доріг розчищеними та в належному стані для 

можливого проїзду пожежної техніки.

2.2. Заборонити використання пожежних команд та техніки лісових 
пожежних станцій на заходи, які не пов’язані з охороною лісів від пожеж.

Термін: протягом пожежонебезпечного 
періоду 2021 року

3. АЛЕКСАНДРОВУ С.О.

Вжити заходів щодо дотримання пожежної безпеки в місцях розгортання 
польових таборів військових підрозділів на території лісових масивів;

особливу увагу приділити заходам пожежної безпеки при проведенні 
бойових стрільб та виконання вправ із залученням зброї та технічних засобів на 
території лісових масивів;

організувати оперативне інформування оперативно-диспетчерських 
(чергових) служб (керівників) ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області 
та Дніпропетровського управління лісового та мисливського господарства у 
разі виникнення пожежі у лісових масивах та на об’єктах у місцях дислокації 
військових підрозділів.

Вжити додаткових заходів щодо влаштування захисних протипожежних 
смуг, прибирання в літній період сухої рослинності та вітролому території 
навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних і садових товариств, 
об’єктів, розміщених у лісових масивах, для недопущення перекидання лісових 
пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі на цих об’єктах -  
поширення вогню на лісові масиви.

Термін: протягом 2021 року 

4„ КОРОБЦІ В.М.

Забезпечити виконання заходів, спрямованих на:
забезпечення та підтримання належного стану протипожежного захисту в 

охоронних зонах повітряних ліній електропередачі, трансформаторних 
підстанцій, газо-, нафтопроводів тощо;

працездатність систем релейного захисту повітряних ліній 
електропередачі від низових пожеж та обривів, а також у разі необхідності їх 
оперативне відключення.
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Термін: протягом пожежонебезпечного 
періоду 2021 року

6. ГОНЧАРЕНКО І.В. 
ІВАНІВУ В.М.

Забезпечити проведення робіт щодо очищення:
смуг відведення від чагарників, сухої трави та інших горючих матеріалів; 
узбіч автомобільних доріг загального користування державного значення 

та смуг відведення від легкозаймистих матеріалів і сміття, сухих залишків 
видалених насаджень.

Постійно проводити масштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу в 
засобах масової інформації стосовно виконання заходів пожежної безпеки.

Термін: протягом пожежонебезпечного 
періоду 2021 року

7. ГЛАДКОМУ Ю.М. 
ІВАНІВУ В.М.

Голова комісії

протягом пожежонебезпечного 
періоду 2021 року

Юрій ТАРАН

Секретар комісії Юрій ГЛАДКИЙ


