
позачергового засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Гірської сільської ради

с. Гора 15 липня 2021 року

Головував: Счастливий М.А. заступник сільського голови з питань діяльності
виконавчих органів

Присутні: члени комісії та запрошені (за списком).

Порядок денний:

1. Про стан забезпечення охорони врожаю зернових культур та грубих кормів від 
пожеж у 2021 році.
2. Про затвердження Плану роботи комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій на II півріччя 2021 року.

СЛУХАЛИ: 1. Про стан забезпечення охорони врожаю зернових культур та 
грубих кормів від пожеж у 2021 році.

ДОПОВІДАЧІ:

Счастливий Максим Анатолійович - заступник сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів;

За результатами обговорення та враховуючи рішення протоколу №15 від 
13.07.2021 року Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій комісія
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ВИРІШИЛИ;

Інформацію доповідачів про запобігання виникнення пожеж на об’єктах 
сільськогосподарського виробництва в період збору врожаю зернових взяти до відома.

Керівникам підприємств, установ 
та організацій, які задіяні в зборі урожаю

1.1 Вжити вичерпних заходів щодо приведення в справний стан пожежної та 
пристосованої для пожежогасіння техніки.

1.2 Привести в належний протипожежний стан місця збору, зберігання та 
переробки продукції нового врожаю.

Особливу увагу звернути на обробку горючих конструктивних елементів 
горищних приміщень будівель зберігання та переробки зернової продукції 
вогнезахисним розчином, обладнання та ремонту систем пожежної автоматики, 
приведення у належний стан пожежних водойм, перевірки силової та освітлювальної 
електромережі на опір ізоляції, проведенню спеціального навчання з питань пожежної 
безпеки відповідальних за пожежну безпеку та задіяних на роботах з підвищеною 
пожежною небезпекою осіб.

1.3. Забезпечити необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння 
(вогнегасниками), а також справними іскрогасниками всю сільськогосподарську 
техніку, яка задіяна в зборі та перевезенні продукції врожаю.

1.4. Провести обкоси та оборювання хлібних полів в місцях прилягання їх до 
лісових масивів та автошляхів .

1.5. Забезпечити контроль за дотриманням агропідприємствами, фермерами та 
населенням вимог пожежної безпеки на сільгоспугіддях під час збору врожаю, 
недопущенням спалювання стерні, сухостою та сміття на сільгоспугіддях і 
присадибних ділянках.

Термін: постійно до завершення збиральної 
кампанії 2021 року

Виконавчому комітету 
Гірської сільської ради

1.6 Через засоби масової інформації провести роз’яснювальну роботу, 
направлену на попередження та недопущення пожеж під час збору і переробки нового 
врожаю та заготівлі кормів.

Термін: постійно до завершення збиральної 
кампанії 2021 року

СЛУХАЛИ: 2 Про затвердження Плану роботи комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на II півріччя 2021 року.
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ДОПОВІДАВ:

Чабан Олександр Вікторович -  начальник відділу з питань цивільного захисту 
та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Гірської сільської 
ради.

Доповідач проінформував присутніх щодо проекту плану роботи комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на II півріччя 2021 року та 
надав пропозиції до протокольного рішення комісії.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Інформацію доповідача взяти до відома.

2.2. Затвердити План роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на II півріччя 2021 року (далі -  План).

Начальникам управлінь та відділів, 
керівникам структурних підрозділів 
виконавчого комітету Гірської сільської ради

2.3. Забезпечити підготовку матеріалів та участь у розгляді питань відповідно 
затвердженого Плану.

Термін: протягом II півріччя
2021 року у визначені Планом терміни

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 
409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» рішення комісії, 
прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно- 
територіальної одиниці.

Голова комісії

Секретар комісії

Максим СЧАСТЛИВИЙ

Людмила БОНЮК


