
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
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позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

Присутні: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком).

Про заходи щодо запобігання та протидії лісовим пожежам на•••  ̂ • території області.
(Інформація: Коваль B.C., Мох рик О.П., Симонюк В. А .)

21.10.2021 в Рокитнівській ТГ Сарненського району, між селами Старе 
Село, с.Вежиця, с. Єльне с Томашгород виникла пожежа на якій горіло 
близько 50 га трави, сухостою, дрібного лісу. На ліквідацію пожежі було 
задіяно місцеве населення, працівники лісової охорони та ГУ ДСНС України 
у області, 21 одиниця спецтехніки. Пожежа локалізована. З урахуванням 
доповіді, співдоповідей та за результатами обговорення питання порядку 
денного Комісія вирішила:

1. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських, 
селищних та сільських рад, Головному управлінню ДСНС України у 
області, обласному управлінню лісового та мисливського 
господарства, Головному управлінню Національній поліції в області, 
Регіональному офісу водних ресурсів:

1.1. При винекнені пожеж, першочергово інформувати департамент 
цивільного захисту та охорони здоров'я облдержадміністрації та Головне 
управління ДСНС України у області. Забезпечити належну міжвідомчу 
координацію і взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування у питаннях пожежної безпеки та 
посилити контроль за реалізацією заходів щодо запобігання виникненню 
пожеж у природних екосистемах.

1.2. Забезпечити посилення персональної відповідальності керівників 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ,
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організацій за впровадження організаційних заходів щодо забезпечення 
пожежної безпеки у природних екосистемах.

Термін: протягом пожежонебезпечного 
періоду

2. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських, 
селищних та сільських рад, Головному управлінню ДСНС України у 
області, обласному управлінню лісового та мисливського 
господарства, Головному управлінню Національній поліції в області:

2.1. Забезпечити підвищену готовність протипожежних сил та засобів 
до гасіння пожеж у екосистемах та скоординовану взаємодію з підрозділами 
інших відомств щодо недопущення виникнення та розвитку великих лісових 
пожеж, загрози населенню та населеним пунктам.

2.2. Забезпечити цілодобовий моніторинг та патрулювання місць з 
високим ризиком виникнення пожеж при надзвичайно високому класі 
пожежної небезпеки за умовами погоди, в тому числі меж лісових масивів з 
підвітряної сторони.

Термін: протягом пожежонебезпечного 
періоду

3. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських, 
селищних та сільських рад:

3.1. Провести позачергові засідання комісій з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо запровадження заходів 
запобігання та протидії лісовим пожежам.

3.2. Посилити профілактичні заходи з попередження пожеж в 
екосистемах та проінформувати сільськогосподарські підприємства, 
фермерів та орендарів земельних ділянок щодо дотримання вимог 
законодавства в сфері пожежної безпеки та заборони випалювання 
рослинності.

3.3. Забезпечити належну готовність відповідних протипожежних 
служб, органів місцевого самоврядування, підприємств щодо координації 
дій з проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виникненням пожеж у природних 
екосистемах.

3.4. Організувати спільне проведення рейдів і патрулювань найбільш 
пожежонебезпечних лісових масивів, торф’яників, об’єктів природної 
заповідного фонду та сільськогосподарських угідь із залученням підрозділів 
Головного управління ДСНС України у області, обласного управління 
лісового та мисливського господарства, Головного управління Національної 
поліції в області, інших постійних лісокористувачів і власників лісів.

3.5. Організовувати посилене патрулювання силами правоохоронних 
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, 
лісокористувачів природних екосистем.

3.6. Забезпечити цілодобовий контроль за дотриманням вимог Правил 
пожежної безпеки в лісах області, вимог щодо недопущення спалювання 
рослинності на сільгоспугіддях та присадибних ділянках.



3.7. Забезпечити проведення оборювання земельних ділянок 
прилеглих до торфовищ, полезахисних лісових смуг, луків, пасовищ, 
ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, у 
смугах відведення автомобільних доріг і залізниць.

3.8. Посилити контроль стану пожежної безпеки населених пунктів, 
що розташовані поблизу хвойних лісів, транспортних комунікацій, систем 
життєзабезпечення, об'єктів підвищеної небезпеки та місць масового 
перебування громадян.

3.9. Забезпечити інформування органів місцевого самоврядування та 
населення про високий рівень пожежної небезпеки, порядку дій у випадку 
виникнення та наближення лісових пожеж особливо великого розміру, 
порядку евакуації населення у випадку надзвичайної пожежної небезпеки, 
забезпечення цих пунктів питною водою, медикаментами тощо.

3.10. Вивчити питання щодо необхідності виділення коштів із 
місцевих бюджетів на закупівлю систем відео спостереження, з метою 
забезпечення моніторингу природних систем, що примикають до населених 
пунктів.

3.11. Вжити додаткових заходів щодо влаштування захисних 
протипожежних смуг, прибирання сухої рослинності та вітролому території 
навколо населених пунктів, дачних і садових товариств, об’єктів, 
розміщених у лісових масивах для недопущення перекидання лісових 
пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі на цих об'єктах -  
поширення вогню на лісові масиви.

4. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на 
департамент цивільного захисту та охорони здоров'я

Термін: протягом пожежонебезпечного
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