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И Р О Т О К О Л № 8
засідання комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій Городоцької сільської ради

«04» квітня 2022 року с. І ородок

Головував: сільський голова, голова Комісії Сергій ПОЛІЩУК 
Присутні: члени комісії (за списком)

Про заходи щодо запобігання та протидії пожежам лісів, торфовищ і 
сільськогосподарських угідь на території сільської ради у літній 
період 2022 року
(Доповідь: Кочура М.С.)

З урахуванням доповіді та за результатами обговорення питання порядку 
денного комісія вирішила:

1. Виконавчим органам сільської ради, керівникам установ, 
організацій, агропромислових та сільськогосподарських підприємств усіх 
форм власності:

1Л. Посилити контроль щодо належного виконання заходів затверджених 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26 листопада 
2021 року № 861 «Про Регіональну цільову програму запобігання виникненню, 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних 
екосистемах Рівненської області на 2022 - 2024 роки».

Термін: відповідно до Програми
1.2. Провести детальний аналіз пожеж у природних екосистемах, які мали 

місце упродовж минулих років, та вжити відповідних організаційних 
протипожежних заходів щодо недопущення такого в майбутньому.

1.3. Провести очищення лісових масивів, торфовищ і сільгоспугідь, у 
першу чергу тих, що прилягають до населених пунктів, від захаращень, сухої 
рослинності.

Термін: протягом пожежонебезпечного періооу



?

1.4. Створити та оновити мінералізовані смуги, протипожежні розриви, 
провести ремонт та будівництво пожежних водоймищ, пірсі із для забору води 
пожежними автомобілями, доріг протипожежного призначення.

1.5. Своєчасно інформувати керівників агропромислових та 
сільськогосподарських підприємств, населення про заборону спалювання 
стерні, залишків сухої рослинності та побутових відходів, виконання вимог 
пожежної безпеки в межах відведених територій.

Термін: протягом пожежо/іебезпечпого періоду
1.6. Встановити контроль за дотриманням лісокорис гувачами. 

агрогіідприємствами, фермерами та населенням вимог пожежної безпеки у 
лісових масивах, на торфовищах, сільгоспугіддях та інших територіях, що 
перебувають у користуванні.

1.7. Тимчасово обмежити у період надзвичайно високого класу пожежної 
небезпеки доступ населення у лісові масиви, на торфополя, а також в’їзду до 
них транспортних засобів.

Терміт протягом пожежопебежечпого періоду
1.8. 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, па 
торфовищах, сільгоспугіддях, присадибних ділянках та недопущення 
спалювання стерні, сміття та залишків рослинності.

2. Відділу організаційного забезпечення, документообіг-у■,
інформаційної роботи, комунікацій з громадськістю та доступу до 
публічної інформації оприлюднити на вебсайті сільської ради дане рішені їм 
прийняте Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Городоцької сільської ради.

3. Виконавцям про проведену роботу інформувати відділ з питань 
цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Городоцької 
сільської ради до 15 жовтня 2022 року.

4. Контроль за виконанням рішення Комісії покласти на відділ з 
питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 
Городоцької сільської ради.

Сільський голова, голова Комісії Сергій ПОЛІЩУК

Секретар Комісії


