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протокол

-м. Полтава ль l0/2021

ГОЛОВа: Синегубов О.В. - голова Полтавськоi облдержадмiнiстрачiТ.
Секретар: Ляшко О.С.
ПРИСУтнi: члени регiональноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ

безпеки i надзвичайних ситуацiй Полтавськоi областi.

3аСtДаННя KoMicii проходило в дистанцiйному режимi, шляхом телефонного
опитування членiв регiональноi koMicii з питань техногенно-екологiчнот
безпеки i надзвичайних ситуацiй.

Порядок денний:

Про заходи щодо запобiгання виникненню
числi протидii масовим лiсовим пожежам та
об'ектiв, розташованих на територiТ областi

пожеж в екосистемах, у ],oМy
захисту населених пунктiв i

СЛУХАЛИ:
IНфОрмацiю Головного управлiння ЩСНС Украiни у Полтавськiй областi.

ВИРIШИЛИ:

1. Iнформацiю Головного управлiння ЩСНС УкраiЪи у Полтавськiй областi
взяти до вiдома.

2. Затвердити план-графiк проведення комiсiйних обстежень населених
пунктiв, котеджних мiстечок, дачних i садових товариств та iнших об'сктiв
суб'ектiв господарювання, якi знаходяться в межах лiсових масивiв на територiТ
Полтавськоi областi (перша черга) ({одаток l).

з. Затвердити унiфiковану форму акта проведення комiсiйних обстежень
населених пунктiв, котеджних мiстечок, дачних i садових товариств та iнших
об'ектiв суб'ектiв господарювання, якi знаходяться в межах лiсових масивiв на
територii Полтавськоi областi (Щодаток 2).

4. Головам Райдержадмiнiстрацiй спiльно з головами територiальних
громад та Головним управлiнням дснс Украiни у Полтавськiй областi:

4.I. Розглянути на засiданнях мiсцевих комiсiй з питань техногенно-
екологiчноi безпеки i цадзвичайних ситуацiй питання ,,про комiсiйнi
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обстеження населених пунктiв, котеджних мiстечок, дачних та садових
товариств й iнших об'сктiв суб'сктiв господарювання, якi межують або
знаходяТься В межаХ лiсовиХ масивiВ (лiсокорИстувачiВ ycix форм власностi), у
томУ числi з об'ектами природно-заповiдного фонду" та затвер ди-ги план-графiк
проведення комiсiйних обстежень на територii вiдповiдноi адмiнiстративно-
територiальноi одиницi (друга черга).

TepMiH виконаtlня :.до 28.04.202|
4.2. Створити KoMiciT з обстеження населених пунктiв, котеджних

мiстечоК, дачн!гХ та садових' товариств й iнших об'сктiв суб'скr.iв
господарювання, якi межують або знаходяться в межах лiсових масивiв на
територii областi, у складi представникiв органiв виконавчоТ влади та мiсцевого
самоврядування, Головного управлiння !СНС УкраТни у Полтавськiй областi,
головного управлiння Нацiональноi полiцiт в Полтавськiй областi,
щепартаменту екологii та природних pecypciB облдержадмiнiстрацiт, Щержавнот
екологiчноТ iнспекцii I_{ентрального округу, Полтавського обласного управлiння
лiсового та мисливського господарства.

TepMiH виконання: до 28.04.202l

. 4.з. Здiйснити комiсiйнi обстеження населених пунктiв, котеджних
мiстечок, дачних та садових товариств й iнших об'сктiв суб'сктiв
господарювання, якi межують або знаходяться в межах лiсових масивiв
(лiсокористувачiв ycix форм власностi), у тому числi з об'сктами природно-
заповiдного фонду вiдповiдно до затвердженого плану-графiку (пункт 2j, та за
результатами проведених обстежень забезпечити вжиття заходiв u{одlо
усунення виявлених недолiкiв у повному обсязi. Щанi обстеження проводи.ги iз
суворим дотримманням належних протиепiдемiчних заходiв в умовах
запобiгання поширенню гострот респiраторноi хвороби COVID-l 9.

TepMiH вико}lання: вiдповiдно до плану-графiку
4.4. Визначити комплекс заходiв та реально опрацювати лiт щодо

можливоi евакуацii громадян з населених пунктiв та об'ектiв, якi знаходяться
поблизУ лiсовиХ масивiВ та створити запас необхiдних матерiальних pecypciB
(TexHika, резерв пмм тощо) для проведення безпечноi евакуацiт населення
у разi загрози виникнення масштабних лiсових пожеж.

TepMiH виконання: до 21.05.202l
4.5. ОРГаНiЗУВаТИ ЦiЛОДОбове чергування членiв мiсцевих пожежних

команд та добровiльних гIротипожежних формувань.

TepMiH виконання: постiйно
4.6. Забезпечити розмiщення в ЗмI застережень iз дотримання правил

пожежноТ безпеки в лiсових масивах, екосистемах та рекомендацiй щодо дiй У
разi виникнення пожежi у лiсовому масивi.

TepMiH виконання: протягом пожежоIIебезпечrrого перiоду
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О,.r. Опрацювати питання щодо оповiщення населення у разi загрози
виникнення масштабних пожеж.

5. ГоловномУ управлiнню дснС Украiни у Полтавськiй областi,
Головному управлiнню НацiональноТ полiцii в Полтавськiй областi,
!епартаменту екологii та природних pecypciB облдержадмiнiстрацiт, fiержавнiй
екологiчнiЙ iнспекцii I_{ентрального округу, Полтавсъкому обласному
управлiнню лiсового та мисливського господарства:

5.1. Забезпе,iити участь вiдповiдних фахiвцiв в обстеженнях населених
пунктiв, котеджних мiстечок, дачних та садових товариств й iнших об'сктiв
суб'ектiв господарювання, якi межуIоть або знаходяться в межах лiсових
масивiв (лiсокористувачiв ycix фор, власностi), у тому числi з об'сктами
природнО-заповiдНого фонДу вiдповiдно до затвердженого плану-графiку.

TepMiH виконання: вiдповiдно до плану-графiку

5.2. Забезпечити проведення рейдових перевiрок щодо дотримання вимог
пожежноi безпеки |ромадянами у лiсових масивах та природних екосистемах
областi.

TepMiH виконанця: протягом пожежонебезпечного перiоду

6. Головному управлiнню дснс Укратни у Полтавськiй областi:
б.l. Забезпечити доведення головам органiв мiсцевого самоврядування гriд

пiдпис, вимог чинного законодавства (Щодаток 3) щодо необхiдностi
забезпечення заходiв цивiльного захисту на пiдпорядкованiй територiТ,
органiзацii оповiщення та iнформування населення про загрозу i виникн."",
надзвичайних ситуацiй та вiдповiдальностi за невиконання даних заходiв.

TepMiH виконання: пiд час проведення обс.гежень

6.2. Посилити масово-роз'яснювальну роботу серед населення щодо
дотримання правил пожежнот безпеки в лiсових масивах, природних
екосистемах та пiд час жнив iз залученням пожежно-рятувальнот технiки та
шляхом розповсюдження листiвок протипожежнот тематики в мiсцях масового
перебування людей.

TepMilI виконапIlя: протягом

Про виконання протокольних рiu,rень
управлiння ДСНС Украi'trи у Полr.авськiй

пожежоIlебезlIе.l rlого перiолу

проiнформува,I.и Головlле
i (c"lreKTpoIIHrl IIo lLlT,a:

тepMiHiBвiдповiлltо до вl(аз в llpoi:oKo.lli

Голова

регiона-rrьноi KoMicii з питань ТЕБ i НС

В iдповiда-rrьний секретар

регiонаьноi KoMicii з питань ТЕБ i НС

ffиFt€.гуБоt]

виконання.
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