ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
15 березня 2021 року

м. Полтава

№ 5/2021

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 заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів,
торфовищ і сільськогосподарських угідь.
2. Про стан підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах
області до прийняття відпочиваючих.
3. Про забезпечення потреб населення та галузей економіки області
водними ресурсами у разі настання маловоддя.
4. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській області,
Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській
області, Полтавського обласного управління лісового та мисливського
господарства взяти до відома.
2. Полтавському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства, лісокористувачам усіх форм власності забезпечити створення та
оновлення у лісових масивах мінералізованих смуг, протипожежних розривів,
пожежних водоймищ і доріг протипожежного призначення, утримання в
робочому стані систем дистанційного спостереження та спостережних веж,
очищення лісових масивів від захаращень, насамперед прилеглих до населених
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пунктів, торфовищ та просік, де проходять повітряні лінії електропередач,
нафто-, газо-, продуктопроводи;
Термін: до 01.04.2021
2.1. Вводити тимчасові заборони/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, крім
автотранспорту лісогосподарських та лісомисливських підприємств.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
2.2. Встановити цілодобовий моніторинг пожеж у природних екосистемах,
зокрема з використанням систем дистанційного спостереження, безпілотних
літальних апаратів, повітряних суден та забезпечити оперативне реагування на
початкових етапах виникнення пожеж та загорянь; опрацювати питання щодо
можливості застосування малої авіації аероклубів, інших організацій та установ
для проведення повітряного моніторингу пожежної обстановки у природних
екосистемах.
2.3. Організувати оперативне інформування підрозділів ДСНС про пожежі
і загоряння у природних екосистемах та у разі необхідності своєчасне
залучення сил та засобів лісокористувачів, служб цивільного захисту, власників
земельних ділянок, волонтерів та місцевого населення;
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
2.4. Спільно з АТ,,Полтаваобленерго” забезпечити виконання заходів з
дотримання вимог щодо утримання ліній електропередач з метою недопущення
захаращення/скупчення гілок, дерев тощо, що може загрожувати виникненню
лісових пожеж.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
3. Полтавському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства спільно з Департаментом з питань оборонної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації
розробити та затвердити організаційні заходи з попередження та гасіння пожеж
у лісових масивах та інших екосистемах Полтавської області на період 20212025 років.
Термін: до 15.04.2021
4. Головному управлінню ДСНС України у Полтавській області:
4.1. Організувати перевірку стану готовності пожежних підрозділів
лісокористувачів, територіальних громад, місцевої, добровільної та відомчої
пожежної охорони, а також служби державної охорони природно-заповідного
фонду до реагування на пожежі та загоряння. Особливу увагу звернути на
утримання в робочому стані пожежних автомобілів, мотопомп, техніки,
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пристосованої для пожежогасіння та підвозу води, укомплектованості
працівниками, забезпечення обладнанням, інвентарем, засобами зв’язку та
пально-мастильними матеріалами;
Термін: до 01.04.2021
4.3. 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 2021 року, та подати зазначені матеріали до секретаріату
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій Полтавської області;
Термін: до 01.04.2021
4.4. Забезпечити за запитом лісокористувачів, адміністрації територій та
обʼєктів природно-заповідного фонду залучення державних пожежнорятувальних підрозділів для надання допомоги в гасінні пожеж у природних
екосистемах. Основні зусилля, в першу чергу, спрямовувати на захист
населених пунктів та обʼєктів розташованих у лісових масивах.
Строк: постійно
5. Головному управлінню ДСНС України у Полтавській області,
Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області,
Полтавському обласному управлінню лісового та мисливського господарства
встановити контроль за дотриманням лісокористувачами, агропідприємствами,
фермерами та населенням вимог пожежної безпеки у лісових масивах, на
торфовищах, сільгоспугіддях та інших територіях, що знаходяться у
користуванні;
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
6. Територіальним громадам, райдержадміністраціям:
6.1. Розглянути питання щодо виконання заходів з обладнання територій
сільських населених пунктів, котеджних містечок, дачних і садових товариств
пристроями для подавання звукових сигналів з метою оповіщення людей на
випадок пожежі і створенням достатнього запасу води для цілей
пожежогасіння;
6.2. Вжити заходів для влаштування навколо населених пунктів,
котеджних містечок, дачних і садових товариств, обʼєктів, розміщених у
лісових масивах, захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період
сухої рослинності та вітролому з метою недопущення перекидання лісових і
торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожеж на об’єктах
– поширення вогню на лісові масиви;
6.3. Спільно з лісокористувачами усіх форм власності, утримувачами
рекреаційних, лісопаркових, заповідних зон – заборонити розведення багать у
лісових масивах і рекреаційних зонах (крім спеціально облаштованих місць і
обладнаних територій зеленого відпочинку), а також випалювання стерні, сухої
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рослинності та сміття на землях лісового фонду, торфовищах, сільгоспугіддях,
лісосмугах, заплавах річок та вздовж доріг;
6.4. Посилити роботу щодо встановлення постійного моніторингу та
профілактики недопущення пожеж;
6.5. Забезпечити взаємодію з лісокористувачами та власниками земельних
угідь і пасовищ щодо утримання їх ділянок і територій у належному
протипожежному стані;
6.6. Організувати із залученням засобів масової інформації проведення
роз’яснювальної роботи серед населення щодо дотримання заходів пожежної
безпеки під час перебування у лісових масивах, лісосмугах, заплавах річок, на
торфовищах, сільгоспугіддях, присадибних ділянках та недопущення
спалювання стерні, сміття та залишків рослинності;
6.7. Організувати перевірки комунальних підприємств щодо утримання
полігонів із зберігання твердих побутових відходів у належному
протипожежному стані;
6.8. Вжити заходів щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ побутових і
виробничих відходів в першу чергу у лісових масивах, лісосмугах,
сільгоспугіддях, торфовищах і прилеглих до них територіях.
Строк: протягом пожежонебезпечного періоду
6.9. Забезпечити створення та
матеріального резерву пального для
підрозділів місцевої пожежної охорони
ДСНС України у Полтавській області,
екосистемах.

утримання в необхідних обсягах
забезпечення у разі необхідності
та підрозділів Головного управління
які залучаються до гасіння пожеж в
Термін: до 01.05.2021

6.10. Активізувати 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: протягом пожежонебезпечного періоду
6.11. Розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань техногенноекологічної 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 01.05.2021
7. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації спільно з
Головним управлінням ДСНС України у Полтавській області організувати
проведення навчань (тренувань) для підвищення готовності органів управління
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та сил цивільного захисту територіальної підсистеми цивільного захисту до
гасіння пожеж у природних екосистемах, залучивши до заходів керівний склад
органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, сили і засоби
лісокористувачів,
служб
цивільного
захисту,
пожежні
підрозділи
територіальних громад, місцевої, добровільної та відомчої пожежної охорони,
населення та волонтерів;
Термін: до 10.04.2021
8. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації:
8.1. Організувати заходи щодо запобігання виникненню, поширенню
пожеж та їх ліквідації на територіях і об’єктах, що перебувають у сфері
управління;
8.2 Вжити заходів щодо утворення в адміністраціях з управління
територіями та об’єктами природно-заповідного фонду підрозділів
добровільної пожежної охорони, забезпечення їх пожежною технікою,
обладнанням, інвентарем та засобами гасіння ландшафтних пожеж на
підпорядкованих об’єктах і територіях.
Строк: протягом пожежонебезпечного періоду
9. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації
організувати роботу з агропромисловими та сільськогосподарськими
підприємствами, які знаходяться у сфери відповідальності щодо забезпечення
протипожежного захисту сільгоспугідь, зокрема особливу увагу приділити
періоду дозрівання врожаю, для цього забезпечити у період воскової стиглості
хліба, обкошення полів з прибиранням скошеного, та оборані їх смугою не
менше 4 м завширшки в місцях прилягання до лісових та торф'яних масивів,
степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць.
Строк: протягом пожежонебезпечного періоду
10. Регіональному офісу водних ресурсів у Полтавській області:
10.1. Організувати перевірки готовності до протидії пожежам на
торфовищах регулюючих гідротехнічних споруд, польдерних насосних станцій
і споруд, міжгосподарських, внутрішньогосподарських осушувальних систем, а
також інженерної техніки;
Термін: 01.04 2021
10.2. Вжити заходів щодо підтоплення торфовищ і утримання їх у
зволоженому стані впродовж пожежонебезпечного періоду для попередження
виникнення пожеж та обмеження розповсюдження вогню та тління.
Строк: протягом пожежонебезпечного періоду
11. Державній екологічній інспекції Центрального округу, Головному
управлінню Національної поліції в Полтавській області, Управлінню
патрульної поліції в Полтавській області, Департаменту екології та природних
ресурсів облдержадміністрації:
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11.1. Активізувати роботу щодо запобігання порушення вимог пожежної
безпеки в лісах, на торфовищах, сільгоспугіддях, територіях і обʼєктах
природно-заповідного фонду, а також недопущення спалювання стерні, сміття
та залишків рослинності;
11.2. Забезпечити розкриття злочинів, пов’язаних із підпалами у
природних екосистемах, виявлення зловмисників та забезпечення притягнення
їх до відповідальності;
11.3. Організувати оприлюднення у засобах масової інформації, Інтернет
ресурсах матеріалів та фактів щодо розкриття злочинів повʼязаних з пожежами
у природних екосистемах, розпочатих кримінальних провадженнях та
накладених адміністративних стягненнях.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
12. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації посилити
роз’яснювально-просвітницьку роботу серед учнівської молоді щодо
недопущення пожеж під час перебування в лісових масивах, лісосмугах,
заплавах річок, на торфовищах, сільгоспугіддях, присадибних ділянках та
недопущення спалювання сухої рослинності, сміття та наслідки і
відповідальність за такі дії.
Термін: постійно
13. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед
населення щодо недопущення пожеж під час перебування в лісових масивах,
лісосмугах, заплавах річок, на торфовищах, сільгоспугіддях, присадибних
ділянках та недопущення спалювання сухої рослинності, сміття.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
14. Полтавському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства, Головному управлінню ДСНС України у Полтавській
області, Головному управлінню Національної поліції в Полтавській
області,
Департаменту
екології
та
природних
ресурсів
облдержадміністрації, Регіональному офісу водних ресурсів у Полтавській
області, Державній екологічній інспекції Центрального округу,
Управлінню патрульної поліції в Полтавській області, територіальним
громадам, райдержадміністраціям про хід виконання протокольних
рішень з першого питання порядку денного інформувати секретаріат
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій Полтавської області (електронна пошта:
regtebnspl@ukr.net) до 5 числа кожного наступного місяця, відповідно до
термінів виконання визначених у підпунктах.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
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2. СЛУХАЛИ:
Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській області,
Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській
області, Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації взяти до відома.
2. Територіальним громадам, райдержадміністраціям:
2.1. Визначити та забезпечити обладнання місць масового відпочинку на
водних об’єктах, пляжів (водних об’єктів) відповідно до Правил охорони життя
людей на водних об’єктах України;
Термін: до 01.04.2021
2.2. Забезпечити розроблення місцевих програм рятування людей на воді у
2021 році та встановити контроль за їх виконанням (фінансуванням);
Термін: до початку купального сезону
2.3. Переглянути та погодити з Головним управлінням ДСНС України у
Полтавській області Статути (Положення) про комунальні аварійно-рятувальні
служби у зв’язку з реалізацією адміністративно-територіальною реформою
децентралізації влади.
Термін: до 30.04.2021
2.4. Укласти угоди на постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне
обслуговування з аварійно-рятувальними службами, які пройшли атестацію в
установленому порядку.
3. СЛУХАЛИ:
Інформацію Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області
взяти до відома.
2. Регіональному офісу водних ресурсів у Полтавській області,
райдержадміністраціям, територіальним громадам у межах компетенції
забезпечити неухильне дотримання встановлених режимів роботи водосховищ і
водогосподарських систем та, у разі настання маловоддя, вжити заходів щодо
ощадливого та раціонального використання водних ресурсів.
Термін: постійно
3. Регіональному офісу водних ресурсів у Полтавській області у разі
погіршення гідрометеорологічної ситуації (зниження водності, настання
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