ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
12 липня 2021 року

м. Полтава

№ 14/2021

Голова: Греков Є.А. – заступник голови 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.
На порядок денний виносяться такі питання:
1. Про запобігання пожежам у природних екосистемах в зв’язку з 5 класом
пожежної небезпеки.
2. Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального
користування державного та місцевого значення у Полтавській області.
3. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію Полтавського обласного центру з гідрометеорології,
Головного управління ДСНС України у Полтавській області, Полтавського
обласного управління лісового та лісомисливського господарства.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Полтавського обласного центру з гідрометеорології,
Головного управління ДСНС України у Полтавській області, Полтавського
обласного управління лісового та лісомисливського господарства взяти до
відома.
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2. Райдержадміністраціям, територіальним громадам спільно з Головним
управлінням ДСНС України у Полтавській області, Полтавським обласним
управлінням лісового та лісомисливського господарства, Головним
управлінням Національної поліції України в Полтавській області посилити
взаємодію з лісокористувачами та власниками земельних угідь і пасовищ щодо
утримання їх ділянок у належному протипожежному стані;
Контроль за виконанням покласти на міськвиконкоми, територіальні
громади.
Термін: невідкладно та протягом пожежонебезпечного періоду
3. Лісокористувачам усіх форм власності на період 5 класу пожежної

небезпеки встановити обмеження щодо відвідування та проїзду транспортних
засобів в лісових масивах, окрім служб спеціального призначення (швидка,
поліція, пожежна тощо) та спецтехніки лісогосподарських і мисливських
підприємств до покращення ситуації.
Контроль за виконанням покласти Департамент з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
Термін: невідкладно та протягом 5 класу пожежної небезпеки
4. Обласному штабу із запобігання та оперативної ліквідації пожеж в
екосистемах поновити плани реагування на виникнення пожеж в екосистемах.
Контроль за виконанням покласти Департамент з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
Термін: до 16.07.2021
5. Райдержадміністраціям, територіальним громадам області розробити, а у
разі наявності поновити плани реагування на виникнення пожеж в екосистемах
на підвідомчих територіях.
Контроль за виконанням покласти Департамент з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
Термін: до 16.07.2021
2. СЛУХАЛИ:
Інформацію державного підприємства ,,Агентство місцевих доріг
Полтавської області”, Служби автомобільних доріг у Полтавській області,
Слобожанського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки у Полтавській
області, Управління патрульної поліції в Полтавській області.
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За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію державного підприємства ,,Агентство місцевих доріг
Полтавської області”, Служби автомобільних доріг у Полтавській області,
Слобожанського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки у Полтавській
області, Управління патрульної поліції в Полтавській області взяти до відома.
2. На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 879 від
27 червня 2007 року (зі змінами) Службі автомобільних доріг у Полтавській
області, державному підприємству ,,Агентство місцевих доріг Полтавської
області”, Управлінню Укртрансбезпеки у Полтавській області спільно з
Управлінням патрульної поліції в Полтавській області, Головним управлінням
Національної поліції в Полтавській області, Управлінням інфраструктури та
цифрової
трансформації
облдержадміністрації
забезпечити
вжиття
невідкладних заходів в умовах підвищення температури повітря для
запобігання можливому пошкодженню/руйнуванню автомобільних доріг, а
саме:
2.1. Реалізацію порядку здійснення габаритно-вагового контролю
автомобільними дорогами загального користування державного та місцевого
значення транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові
та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
Контроль за виконанням покласти на Слобожанське міжрегіональне
управління Укртрансбезпеки у Полтавській області
Термін: невідкладно та протягом періоду високих температурних
показників
2.2. Обмеження або заборону руху на окремих ділянках автомобільних
доріг загального користування державного та місцевого значення, в умовах
загрози пошкодження та руйнування автомобільних доріг через підвищену
температуру повітря, відповідно до Законів України ,,Про дорожній рух” та
,,Про Національну поліцію” та ,,Порядку проведення тимчасового обмеження
або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування”,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 879 від 27 червня 2007
року (зі змінами).
Контроль за виконанням покласти на Слобожанське міжрегіональне
управління Укртрансбезпеки у Полтавській області, Управління
патрульної поліції в Полтавській області, Головне управління
Національної поліції в Полтавській області.
Термін: постійно
3. Управлінню патрульної поліції в Полтавській області, Головному
управлінню Національної поліції в Полтавській області, Управлінню
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інфраструктури
та
цифрової
трансформації
облдержадміністрації,
Департаменту
інформаційної
діяльності
облдержадміністрації,
райдержадміністраціям, територіальним громадам забезпечити проведення
широкої роз’яснювальної роботи серед водіїв, керівників підприємств (установ,
організацій тощо), що задіяні в перевезенні вантажів великогабаритним
транспортом, приватних перевізників та громадян про заборону відвідування
лісових масивів у зв’язку з високою пожежною небезпекою, рух
великогабаритного транспорту з фактичною масою понад 24 тонни і
навантаженням на вісь понад 7 тонн, крім транспортних засобів, що
здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин
і птиці, а також перевезення пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків
надзвичайних ситуацій, усіма автомобільними дорогами загального
користування при температурі повітря понад +28С.
Термін: постійно
4. Службі автомобільних доріг у Полтавській області та державному
підприємству ,,Агентство місцевих доріг Полтавської області” забезпечити
належний санітарний стан майданчиків відпочинку та габаритно-вагового
контролю на автомобільних дорогах державного та місцевого значення
відповідно.
Контроль за виконанням покласти на Службу автомобільних доріг у
Полтавській області та державне підприємство ,,Агентство місцевих доріг
Полтавської області”.
Термін: постійно
5. Управлінню патрульної поліції в Полтавській області, Головному
управлінню Національної поліції в Полтавській області:
5.1. Посилити контроль за рухом транспортних засобів в умовах дії
обмежень;
5.2. Забезпечити громадський порядок в місцях відстою автотранспорту та
на майданчиках габаритно-вагового контролю.
Контроль за виконанням покласти на Управління патрульної поліції в
Полтавській області, Головне управління Національної поліції в
Полтавській області.
Термін: постійно
6. Слобожанському міжрегіональному управлінню Укртрансбезпеки у
Полтавській області забезпечити цілодобову роботу пунктів габаритновагового контролю.
Контроль за виконанням покласти на Слобожанське міжрегіональне
управління Укртрансбезпеки у Полтавській області.
Термін: постійно
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