
 
 

                   ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  

БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

13 квітня 2020 року                      м. Полтава                                      № 11/2020 
 
 

Голова: Синєгубов О.В. – голова Полтавської облдержадміністрації. 

Секретар: Ляшко О.С. 

Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області. 
 

Засідання комісії проходило в режимі відеоселектору з головами районних 

державних адміністрацій та керівниками органів місцевого самоврядування. 
 
 

Порядок денний: 
 

1. Про забезпечення належного функціонування контрольно-пропускних 

пунктів на в’їздах і виїздах на/з території області. 
 

2. Про заходи протидії пожежам у природних екосистемах в 

пожежонебезпечний період 2020 року. 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Головного управління Національної поліції в Полтавській 

області. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Головного управління Національної поліції в Полтавській 

області взяти до відома. 
 

2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним 

громадам, Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області, 

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечити належне 

функціонування контрольно-пропускних пунктів відповідно до рішень 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Полтавської області та розпоряджень Керівника робіт з ліквідації 

наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 

державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби СOVID-19 

на території Полтавської області. 
 

Термін: невідкладно 
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2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській області, 

Полтавського обласного центру з гідрометеорології, Полтавського обласного 

управління лісового та мисливського господарства. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській 

області, Полтавського обласного центру з гідрометеорології, Полтавського 

обласного управління лісового та мисливського господарства взяти до відома. 
 

2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об’єднаним територіальним 

громадам: 
 

2.1. Зобов’язати підприємства, установи та організації незалежно від форм 

власності – лісокористувачів і користувачів земельних ділянок з покладами 

торфу – визначити відповідальну особу та порядок залучення техніки для 

підвозу води, допоміжної та інженерної техніки для гасіння лісових і торф’яних 

пожеж та надати перелік вказаної техніки до Головного управління ДСНС 

України у Полтавській  області на електронну адресу: poltava@dsns.gov.ua 
 

Термін: до 17.04.2020 
 

 

2.2. Заборонити на період з квітня по листопад 2020 року розведення багать 

у лісових масивах і випалювання сухої рослинності, сміття на землях лісового 

фонду, торфовищах, сільгоспугіддях, у лісосмугах, заплавах річок і вздовж 

доріг.  

Термін: до 17.04.2020 
 

 

2.3. Ввести тимчасове обмеження (під час встановлення IV-V класу 

пожежної небезпеки за погодними умовами) на відвідування населенням 

лісових масивів і лісопаркових зон, в’їзд до них автотранспортних засобів, 

проведення лісозаготівельних та інших пожежонебезпечних робіт у лісових 

масивах. 
 

Термін: до 17.04.2020 
 

2.4. Забезпечити створення та утримання в необхідних обсягах 

матеріального резерву пального для забезпечення у разі необхідності 

підрозділів місцевої пожежної охорони та підрозділів Головного управління 

ДСНС України у Полтавській  області,  які залучаються до гасіння  пожеж в 

екосистемах. 

Термін: до 01.05.2020 
 

 

2.5. Активізувати на період з квітня по листопад 2020 року  через місцеві 

засоби масової інформації роз’яснювальну роботу серед населення стосовно 

введення тимчасових обмежень на відвідування лісових масивів, обов’язкового 

дотримання протипожежних заходів під час перебування в рекреаційних зонах. 
 

Термін: до 17.04.2020 
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2.6. У період з квітня по листопад 2020 року спільно з Полтавським 

обласним управлінням лісового та мисливського господарства, Головним 

управлінням Національної поліції в Полтавській області, Головним 

управлінням ДСНС України у Полтавській області, Державною екологічною 

інспекцією Центрального округу організувати проведення рейдів і патрулювань 

найбільш пожежонебезпечних лісових масивів, об’єктів природно-заповідного 

фонду і торфовищ, для здійснення контролю за дотриманням 

лісокористувачами, населенням та підприємствами вимог пожежної безпеки, 

приділити увагу проведенню цієї роботи у вихідні і святкові дні. 

Термін: невідкладно 
 

2.7. Розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  із залученням представників 

підприємств – балансоутримувачів водогінних мереж питання проведення 

ремонту, утримання у справному стані джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання та обладнання їх покажчиками. 

                                               Термін: до 01.05.2020 
 

3.  Головному управлінню ДСНС України у Полтавській області спільно з 

Полтавським обласним управлінням лісового та мисливського господарства 

створити рейдові (оперативні) групи, визначити їх склад та розробити план-

графік проведення рейдів і патрулювань на період з квітня по листопад 2020 

року та подати зазначені матеріали до секретаріату регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської 

області. 
 

Термін: до 15.04.2020 

 

4. Полтавському обласному управлінню лісового та мисливського 

господарства, іншим лісокористувачам усіх форм власності:  

4.1. Забезпечити створення та оновлення в лісових масивах 

мінералізованих смуг, протипожежних розривів, проведення ремонту 

спостережних веж, пожежних водойм і доріг протипожежного призначення, 

очищення лісових масивів від захаращень, насамперед прилеглих до населених 

пунктів, торфовищ і просік, де проходять повітряні лінії електропередач, 

нафто-, газо-, продуктопроводи. 

Термін: до 01.05.2020 

4.2. На період з квітня по листопад 2020 року в ході проведення 

технологічного процесу утилізації порубкових решток під час заготівлі лісу та 

його очищення від захаращень дотримуватись Правил пожежної безпеки в 

лісах України.   

Термін: невідкладно 
 

4.3. Розробити картографічні матеріали (карти) з розподілом на квартали, 

вказати штучні та природні джерела водопостачання з нанесенням місць 

можливої заправки водою та відпрацювати порядок забезпечення ними 

підрозділів Головного управління ДСНС України у Полтавській області, під час 
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гасіння лісових пожеж та забезпечити розробку та погодження планів 

пожежогасіння лісокористувачами з місцевими підрозділами Головного 

управління ДСНС України у Полтавській області. 

Термін: до 23.04.2020 
 

5. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

забезпечити контроль за виконанням Правил пожежної безпеки утримувачами 

об’єктів природно-заповідного фонду та про виконану роботу звітувати до 

секретаріату регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Полтавської області. 

Термін: до 01.05.2020 
 

6. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, Головному 

управлінню ДСНС України у Полтавській області організувати проведення 

навчань (тренувань) для підвищення готовності органів управління та сил 

цивільного захисту до гасіння пожеж у природних екосистемах. До заходів 

залучити керівний склад органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, сили і засоби лісокористувачів, пожежні підрозділи 

державної, місцевої, добровільної та відомчої пожежної охорони, населення, 

волонтерів.   

Термін: до 30.05.2020  
 

7. На період з квітня по листопад 2020 року Головному управлінню 

Національної поліції в Полтавській області, Управлінню патрульної поліції в 

Полтавській області вжити заходів до розкриття злочинів, пов’язаних із 

підпалами в природних екосистемах, виявлення зловмисників та забезпечення 

притягнення їх до відповідальності. 

Термін: невідкладно 

  

8. Головному управлінню ДСНС України у Полтавській області: 
 

8.1. Перевірити стан готовності пожежних підрозділів лісокористувачів, 

місцевої, добровільної та відомчої пожежної охорони до реагування на пожежі 

та загорання.  

Термін: до 20.05.2020 
 

8.2. Уточнити плани реагування на пожежі в природних екосистемах та 

порядку взаємодії зі службами цивільного захисту на випадок спільних дій у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), пов’язаних із 

пожежами у лісових масивах, на торфовищах та сільгоспугіддях. 
 

Термін: до 17.04.2020 
 

8.3. На період з квітня по листопад 2020 року організувати проведення 

цілодобового моніторингу пожеж у природних екосистемах та забезпечити 

обмін інформацією про оперативну обстановку з місцевими органами влади, 

підприємствами, установами та організаціями. 

Термін: невідкладно 

 



9. PerionanbHoMy o$icy BoAHrzx pecypcie y llonrancrxifi o6racri opraui:yaarr.r
nepeBlpKy foroBHocrl rxryrrHzx Ta npr4polHr.rx AlKepen BoAorlocraqaHHs,
perynrorcuux ri4porexHiqur4x c[opyA, nonbAepHtrx Hacocunx crasqifi i cnopyl,
naiNrocuoAapcbKHx, BHyrpiruurorocnoAapcbKr4x ocylxyBanbHnx cplcreM Ta

iHxeuepuoi rexuircz, uo Mox{yrb 6yru BrzKopr4craHi Ar-s :a6opy BoAH cneqialrsorc
rexuiroro ni,q qac rolKelr{oraciuHq ra npo BrrKoHaHy po6ory :eirynarn Ao
ceKperapiary periouaruHoi xorr,ricii 3 rrurraHb rexHoreHHo-eKoJlori.{uoi 6e:nexn i

H aA3 B r4rr a fiuux cury auiir lI o r r ae c r x oi o 6 n ac r i .

Teplriu: to 20.05.2020

10. Ha nepio4 : reirH-n rro rrr4cronaA2020 poKy feuapranreHry iu$opr'aaqifinoi

Ai-rruHocri ra xolrynixaqifi 3 rpoMaAcrxicto o6n4epxa4naiuicrpauii rocnJrurr4
iuSopuauifiuo-pos'{cHroBanbHy po6ory cepeA HaceJIeHHt uroAo HeAonyuleHHt
roxex niA qac nepe6yaaHH.s B ricoeux Macr4Bax, nicocvryrax, 3arJlanax pivox, ua
ropSonHqax, cimrocnyriAAsx, npucagu6ruux 4irxuxax ra HeAonyueHFrt
c[€urroBaHux cyxoi pocnuHHocri, cuirrr.

Tepnaiu: ueeiArc.raAHo

flpo xil BprKoHaHHr rrporoKonbHux piureHr 3 neprxofo uvratHtr rropflAr(y

AeHHoro siAnoeilanbHr4M BHKoHaBTITM iHSopuyearu ceKperapiar periouarsHol
xouicii 3 nr{TaHb rexHoreHHo-eKoJrori.rHoi 6e:nexz i HaAseLrqaftle^vrx craryaLlifi
llorraecrKoi oSriacri (enexrponna rorrrra: uns@adry:pl.gov.ua) ao 5 quc,ra

KoxHoro HacryilHoro vicxqx 3 rpaBHr rro Jrr,reronaa202.0,porry.

foroea
periouarlHoi rovricii s uvraHr TEF i HC

B ianoniaan rlnwrt, ceKperap
periouamuoi xouicii s nuraHl TEE i HC o. ffrlffro

M


