УКРАЇНА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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від 0 4 .0 6 .2 0 1 8

№ 7 0 0 /5 - 1 8

м. Краматорськ

Про охорону врожаю
2018 року від пожеж

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 19, статті 55 Кодексу
цивільного

захисту

України,

Правил

пожежної

безпеки

в

Україні,

затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня
2014 року № 1417, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня
2015 року за № 252/26697, Правил пожежної безпеки в агропромисловому
комплексі України, затверджених наказом Міністерства аграрної політики
України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 04 грудня
2006 року № 730/770, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня
2007 року за № 313/13580, керуючись статтями 16, 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення пожежної безпеки та
недопущення пожеж врожаю і сільгосптехніки під час збирання зернових
культур, заготівлі грубих кормів, а також у місцях їх зберігання і переробки у
2018 році:
1.

Затвердити Заходи щодо забезпечення охорони врожаю 2018 року від

пожеж (далі - Заходи), що додаються.

ДОНЕЦЬКА ОДА

700/5-18 від 04.06.2018

2. Рекомендувати:
1) виконавчим органам міських рад, рад об’єднаних територіальних
громад, райдержадміністраціям, військово - цивільним адміністраціям в строк
до

15.06.2018 спільно з відповіднимимісцевими органами

Головного

управління ДСНС України у Донецькій області розробити відповідні заходи на
території юрисдикції і забезпечити їх виконання;
2) Головному управлінню ДСНС України у Донецькій області (Мігрін) у
строк до 29.06.2018 організувати та провести в порядку, передбаченому
законодавством, роботу щодо протипожежного захисту посівів зернових
культур, місць переробки

та зберігання врожаю

підприємств всіх форм

власності та господарювання;
3) Публічному акціонерному товариству «ДТЕК Донецькобленерго»
(Дегтярьов) з метою попередження пожеж організувати у червні 2018 року
проведення

перевірки

технічного

стану опор

та

кріплень на лініях

електропередач, які проходять через хлібні масиви.
3.

Департаменту

інформаційної

та

внутрішньої

політики

облдержадміністрації (Биченко) спільно з Головним управлінням ДСНС
України у Донецькій області підготувати у червні - серпні 2018 року цикл
передач та публікацій в місцевих засобах масової інформації або на веб-сайтах
облдержадміністрації та Головного управління ДСНС України у Донецькій
області з питань профілактики попередження пожеж хлібних ланів та складів
грубих кормів під час збирання врожаю.

4. Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських
територій облдержадміністрації (Якименко) у строк до 25.06.2018 розробити
проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово

-

цивільної

адміністрації

про

заходи

щодо

боротьби

з

підпалюванням стерні та сухої рослинності, недопущення виникнення пожеж

з

на території області у 2018 році та організацію збирання врожаю ранніх
зернових та зернобобових культур у 2018 році.

5.

Структурним підрозділам облдержадміністрації, іншим виконавцям

Заходів до 15 червня та до 10 серпня 2018 року інформувати Головне
управління ДСНС України у Донецькій області про хід виконання цього
розпорядження в електронному вигляді.

6.

Координацію роботи з виконання цього розпорядження покласти н

Головне управління ДСНС України у Донецькій області, контроль - на
заступника голови облдержадміністрації Ремського В.В.

Голова облдержадміністрації, ^
керівник обласної
І|5 |
військово-цивільної адм і^ф Ьт^ді^^
.

..

\

П.І. Жебрівський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника
обласної військово - цивільної
адміністрації
<?Н. Р £.
Заходи
щодо забезпечення охорони врожаю 2018 року від пожеж

№
з/п
1

1.

Назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні за виконання

рад, рад
Проведення спільної наради з питань забезпечення Червень Виконавчі органи міських
територіальних
громад,
2018 року об’єднаних
охорони врожаю від пожеж
військово
цивільні
адміністрації,
райдержадміністрації, органи Г оловного
управління ДСНС України у Донецькій
області,
місцеві
органи
Головного
управління ДСНС України у Донецькій
області
освіти
і
науки
Організація і проведення роз’яснювальної роботи Червень- Департамент
облдержадміністрації, виконавчі органи
липень
серед учнів навчальних закладів з попередження
2018 року міських рад, рад об’єднаних територіальних
пожеж через пустощі з вогнем
громад, райдержадміністрації, військово цивільні адміністрації_____________ _______
Організація влаштування захисних протипожежних Червень - Виконавчі органи міських рад, рад
об’єднаних
територіальних
громад,
липень
смуг,
прибирання
сухої
рослинності,
несанкціонованих звалищ сміття навколо населених 2018 року райдержадміністрації, військово — цивільні
адміністрації
пунктів, котеджових містечок, дачних та садових
товариств, об’єктів, розміщених у лісових масивах

2

4.

7.

Перевірка наявності та справності пристроїв для
подачі звукових сигналів з метою оповіщення людей
на випадок пожежі, а також запасів води для
здійснення пожежогасіння на території сільських
населених пунктів, дачних і садових товариств у
місцях,
які
визначені
органами
місцевого
с а м о в р я д у в а н н я ____________________________
Отримання від сільськогосподарських підприємств,
розташованих на території населених пунктів
області,
підконтрольних
українській
владі,
інформації
щодо
забезпеченості
засобами
протипожежного захисту техніки, задіяної у збиранні
врожаю, та стану готовності протипожежних
формувань_____________________________________
Проведення через місцеві засоби масової інформації
або на веб-сайтах роз’яснювальної роботи серед
населення щодо заходів пожежної безпеки, заборони
встановлення наметів і розведення вогнищ поблизу
хлібних та лісових масивів

Червень Виконавчі органи міських рад, рад
2018 року об’єднаних
територіальних
громад,
військово
цивільні
адміністрації,
райдержадміністрації,
місцеві
органи
Головного управління ДСНС України у
Донецькій області
Червень Виконавчі органи міських рад, рад
2018 року об’єднаних
територіальних
громад,
військово
цивільні
адміністрації,
райдержадміністрації,
місцеві
органи
Головного управління ДСНС України у
Донецькій області

Червень - Виконавчі органи міських рад, рад
серпень об’єднаних
територіальних
громад,
2018 року військово
цивільні
адміністрації,
райдержадміністрації, органи Головного
управління ДСНС України у Донецькій
області,
місцеві
органи
Головного
управління ДСНС України у Донецькій
області
Вжиття заходів щодо посилення контролю за Червень - Місцеві органи Головного управління
дотриманням
фермерськими
та
іншими
липень
ДСНС України у Донецькій області
сільськогосподарськими підприємствами до початку 2018 року
та під час збирання врожаю Правил пожежної
безпеки в агропромисловому комплексі України,
затверджених
наказом
Міністерства аграрної
політики України, Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

з

8.

9.

10.

від 04 грудня 2006 року № 730/770, зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 05 квітня 2007 року за
№ 313/13580
Інформування виконавчих органів міських рад, Червень Місцеві органи Г оловного управління
райдержадміністрацій,
військово цивільних 2018 року ДСНС України у Донецькій області
адміністрацій про недоліки в організації роботи
сільгосппідприємств області щодо забезпечення
охорони врожаю і грубих кормів від пожеж в місцях
їх зберігання
Розгляд на засіданнях комісій з питань техногенно- Червень Виконавчі органи міських рад, рад
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій питань 2018 року об’єднаних
територіальних
громад,
про стан виконання заходів щодо забезпечення
військово
цивільні
адміністрації,
протипожежного
захисту
врожаю
райдержадміністрації,
місцеві
органи
2018 року
Головного управління ДСНС України у
Донецькій області
Розроблення заходів щодо боротьби з підпаленням Червень Департамент агропромислового комплексу
стерні
та
сухої рослинності,
недопущення 2018 року та
розвитку
сільських
територій
виникнення пожеж на сільськогосподарських
облдержадміністрації, Головне управління
угіддях, полезахисних лісосмугах та яружноДСНС України у Донецькій області,
балочних насадженнях на території області,
Донецьке обласне управління лісового та
підконтрольній українській владі
мисливського господарства

Керівник апарату
облдержадміністрації

О.І. Свинаренко

Заходи щодо забезпечення охорони врожаю 2018 року від пожеж підготовлено Головним управлінням ДСНС України у
Донецькій області
Начальник Головного управління

О.С. Мігрін

