
ЗАТВЕРДЖУЮ  
Сільський голова  
    
                           Роман ДМИТРІВ  
02 серпня  2021 року   
 
 
 

П Р О Т О К О Л   № 15  
позачергового засідання комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
виконавчого комітету Гірської сільської ради  

 
 

с. Гора          02 серпня 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 необхідність вжиття додаткових заходів щодо забезпечення охорони 
лісів від пожеж.  

2. Про заборону випалювання сухої рослинності та її залишків на землях 
різного цільового призначення.   
 
 
СЛУХАЛИ: 1. Про необхідність вжиття додаткових заходів щодо забезпечення 
охорони лісів від пожеж. 
 

ДОПОВІДАЧІ: 
 

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

Чабан Олександр Вікторович – начальник відділу з питань цивільного захисту 
та взаємодії з правоохоронними органами. 

 
За результатами доповідей щодо високого ризику виникнення пожеж внаслідок 

спекотних днів, які відмічались у червні та липні 2021 року  
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ВИРІШИЛИ:   
 

Державному підприємству 
«Бориспільський лісгосп»,  
постійним лісокористувачам   
керівникам підприємств, установ та  
організацій Гірської сільської ради 

                                                      Виконавчим органам Гірської  
                         сільської ради 

 
1.1. В межах компетенції:  
забезпечити неухильне виконання завдань, визначених протоколом Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12 
березня 2021 р. № 10, протоколу позачергового засідання Київської обласної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації від 26 березня 
2021 року №7, протоколу позачергового засідання  комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайної ситуації Гірської сільської ради від 16 квітня 
2021 року № 9; 

1.2. Забезпечити: 
підвищену готовність протипожежних сил та засобів до гасіння пожеж у 

екосистемах та скоординовану взаємодію з підрозділами інших відомств щодо 
недопущення виникнення та розвитку великих лісових пожеж, загрози населенню та 
населеним пунктам;  

цілодобовий моніторинг та патрулювання місць з високим ризиком виникнення 
пожеж при надзвичайно високому класі пожежної небезпеки за умовами погоди, в 
тому числі меж лісових масивів з підвітряної сторони. 

1.3. Посилити профілактичні заходи з попередження пожеж в екосистемах та 
проінформувати сільськогосподарські підприємства, фермерів та орендарів земельних 
ділянок щодо дотримання вимог законодавства в сфері пожежної безпеки та заборони 
випалювання рослинності.  

1.4. Забезпечити належну готовність відповідних протипожежних служб, 
органів місцевого самоврядування,  підприємств щодо координації дій з проведення 
заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з виникненням пожеж у природних екосистемах; організувати спільне 
проведення рейдів і патрулювань найбільш пожежонебезпечних лісових масивів,  та 
сільськогосподарських угідь. 

1.5. Забезпечити цілодобовий контроль за дотриманням вимог Правил 
пожежної безпеки в лісах, вимог щодо недопущення спалювання рослинності на 
сільгоспугіддях та присадибних ділянках. 
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1.6. Забезпечити проведення перевірки щодо дотримання 

землекористувачами вимог пункту «з» частини першої статті 96 Земельного кодексу 
України щодо обкошування (з прибиранням скошеного) та оборювання земельних 
ділянок, полезахисних лісових смуг, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-
болотною та іншою природною рослинністю, у смугах відведення автомобільних 
доріг і залізниць. 

1.7. Посилити контроль стану пожежної безпеки населених пунктів, що 
розташовані поблизу хвойних лісів, транспортних комунікацій, систем 
життєзабезпечення, об'єктів підвищеної небезпеки та місць масового перебування 
громадян. 

1.8. Встановити тимчасові обмеження на відвідування лісів населенням, 
проведення масових заходів в лісах, обмеження проведення певних видів робіт у 
лісах на період високої та надзвичайної пожежної небезпеки, забезпечити 
проведення відповідної роз’яснювальної (профілактичної) роботи з населенням. 

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

1.10. 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. 

1.11. Забезпечити: 
інформування Головного управління ДСНС України у Київській області, інших 

підприємств та організацій, які задіяні в мобілізаційно-оперативних планах ліквідації 
лісових пожеж, щодо настання ризику виникнення лісових пожеж;  

підтримання лісових доріг розчищеними та в належному стані для можливого 
проїзду пожежної техніки.  

 
Термін: протягом 
пожежонебезпечного періоду 
 
Управлінню гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення 

 
1.12. Забезпечити протягом пожежонебезпечного періоду постійне 

інформування населення про стан пожежної небезпеки у природних екосистемах, 
заборону заїзду та перебування транспортних засобів (крім службового) в лісові 
масиви та необхідність дотримання правил пожежної безпеки в лісах. 

 
Термін: протягом 
пожежонебезпечного періоду 
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СЛУХАЛИ: 2. Про заборону випалювання сухої рослинності та її 

залишків на землях різного цільового призначення. 
 
ДОПОВІДАЧІ: 
 
Чабан Олександр Вікторович – начальник відділу з питань цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними органами 
 
ВИРІШИЛИ:   
 

Виконавчим органам Гірської сільської  
 

         2.1. Забезпечити належне використання пожежної техніки та інвентарю за 
цільовим призначенням. 
         2.2. Забезпечити під час проведення вогневих та зварювальних робіт 
дотримання вимог правил пожежної безпеки. 

2.3. Вжити заходів щодо недопущення розпалювання багать у межах смуги 
відчуження автошляхів під час проведення ремонтних робіт, місця проведення 
вогневих та інших пожежонебезпечних робіт забезпечити достатньою кількістю 
первинних засобів пожежогасіння. 

2.4. Вжити заходів щодо недопущення керівниками сільськогосподарських 
підприємств, установ, організацій, фермерами та орендарями земельних ділянок 
випалювання стерні, післяжнивних залишків та сухої рослинності.  

2.5. Вживати заходів щодо притягнення у встановленому порядку до 
адміністративної відповідальності винних осіб за випалювання сухої трав’яної 
рослинності та післяжнивних залишків на сільськогосподарських угіддях, вздовж 
доріг, пустирищах та на інших землях. 

 
Термін: Постійно 
 

 
2.7. 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» 
прийняті рішення комісії  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                                                          Максим СЧАСТЛИВИЙ 
 
Секретар комісії                                                             Людмила БОНЮК  


