СВАЛЯВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
89300, м. Свалява, пл. Головна,1, тел.2-11-62, 2-12-58, 2-12-98 факс

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова районної державної
адміністрації
Голова комісії ТЕБ та НС
О.А. Дідович
“___” ___________2016 р.
ПРОТОКОЛ №3
засідання комісії
« 22 » березня 2016 року

Головував

м. Свалява

– заступник голови комісії, заступник голови
державної адміністрації Гойс І.І.

Присутні
члени комісії - Токарський І.І., Мигович Л.М., Белла І.Е., Немеш
В.В., Черненко С.І., Габрон А.В., Івашкович В.В.
Запрошені :
Тарасов А.В., Дуфінець О.О., Попович М.М.
Порядок денний:
І. Про обстеження стану аварійно небезпечних дерев, які загрожують
безпеці руху автомобільного транспорту на автодорогах Свалявського
району. (М.М. Попович)
Взявши до уваги лист Служби автомобільних доріг у Закарпатській області
16.03.2016 №255/02-25 з питання порядку денного, враховуючи Акти обстеження
аварійно-небезпечних дерев вздовж автодороги Свалява – Мукачево, на ділянці
км.4+200 – км4+400, які знаходяться в межах смуги відведення дороги на
території с. Драчино Сусківської сільської ради , та автодороги Перечин-СваляваЛипча, на ділянці км67+200 – км 67+400, які знаходяться в межах смуги
відведення дороги на території Дусинської сільської ради за межами пункту
загрожують безпеці руху автотранспорту та підлягають видаленню робочою
групою, створеною дорученням голови облдержадміністрації 02-05/2 щодо
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необхідності підвищення рівня безпеки дорожнього руху на автомобільних
дорогах загального користування області та видалення в смугах відводу аварійнонебезпечних дерев, які несуть потенційну загрозу безпечного руху та відповідне
доручення голови райдержадміністрації 27.01.2015 №01-08/10 щодо необхідності
підвищення рівня безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального
користування району та видалення в смугах відводу аварійно-небезпечних дерев,
які несуть потенційну загрозу безпечного руху комісія вирішила:
1.
Затвердити Акти обстеження аварійно-небезпечних дерев вздовж
автодороги Свалява – Мукачево, на ділянці км. 4+200 – км 4+400, які знаходяться
в межах смуги відведення дороги на території с. Драчино Сусківської сільської
ради , та автодороги Перечин-Свалява-Липча, на ділянці км 67+200 – км 67+400,
які знаходяться в межах смуги відведення дороги на території Дусинської
сільської ради за межами пункту.
2.
Рекомендувати державному підприємству «Свалявське ЛГ» провести
відведення аварійно небезпечних дерев вздовж автодороги Свалява – Мукачево,
на ділянці км. 4+200 – км 4+400, які знаходяться в межах смуги відведення дороги
на території с. Драчино Сусківської сільської ради , та автодороги ПеречинСвалява-Липча, на ділянці км 67+200 – км 67+400, які знаходяться в межах смуги
відведення дороги на території Дусинської сільської ради за межами пунктута
видати лісорубний квиток Службі автомобільних доріг у Закарпатській області .
Термін: березень-квітень 2016 року
3.
Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання залишаю за собою
(Гойс І.І)
ІІ. Про утилізацію вибухонебезпечних предметів.

(Токарський І.І.)

Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Взяти до уваги, що згідно вимог спільного наказу ДСНС України,
Міністерства транспорту та зв’язку України, Адміністрації Державної
прикордонної служби від 27.05.2008р. №405/223/625/455 «Про організацію робіт
з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів,
що
залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів і
підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються в
терористичних цілях) та інших вибухотехнічних робіт покладено на територіальні
органи управління ДСНС та військові частини ЗСУ .
Для Закарпатської області – Головне управління ДСНС України в
Закарпатській області та військова частина А1927 м. Виноградів.
2. Районний відділ Управління ДСНС України в Закарпатській області
(Токарський І.І.) спільно з райвійськкоматом (Олексюк І.П.) та в/ч А1927 м.
Виноградів
в кожному конкретному випадку вирішувати з головами
територіальних громад можливе місце утилізації вибухонебезпечних предметів.
3. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на
районний відділ управління ДСНС України в Закарпатській області.
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ІІІ. Про протипожежний захист лісів та сільськогосподарських угідь
району у протипожежний період (Дуфінець О.О.)
Заслухавши інформації виступаючих з даного питання, з урахуванням
обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного взяти до відома.
2. Затвердити „План заходів із попередження, виявлення, гасіння лісових
пожеж і зниження їх наслідків у пожеженебезпечний період 2016 року”
(додається).
3. Державному підприємству „Свалявське лісове господарство” , філії
„Свалявське лісове агропромислове господарство”:
3.1. Забезпечити виконання у повному обсязі вимог „Правил пожежної
безпеки в лісах”.
3.2. Привести у належний стан техніку, що залучається для гасіння лісових
пожеж у відповідність до затверджених мобілізаційних планів.
3.3. Визначити місця зосередження та зберігання пожежного інвентарю,
первинних засобів пожежегасіння, ранцевих оприскувачів, з метою їх
оперативного використання для гасіння пожеж. Забезпечити бригади, що
призначені для гасіння лісових пожеж, достатньою кількістю пожежного
інвентарю, первинних засобів пожежегасіння, засобами зв’язку.
3.4. З метою оперативного опрацювання інформації про пожежі та прийняття
заходів з їх гасіння, забезпечити цілодобове чергування персоналу на підвідомчих
дільницях у пожеженебезпечний період 2016 року.
3.5. Опрацювати питання взаємодії та практичних дій сил і засобів, що
залучаються згідно з мобілізаційними планами ліквідації великих лісових пожеж
до їх гасіння.
3.6. Підготувати та випустити малоформатної друкованої продукції на
протипожежну тематику, організувати її розповсюдження серед населення.
3.7. Перевірити стан забезпечення запасу картографічних матеріалів на лісові
масиви із поділом на квартали для належної організації управління наявними
силами під час організації гасіння великих лісових пожеж.
3.8. Інформувати районну відділ управління ДСНС України в Закарпатській
області, щодо готовності лісофондоутримувачів району до локалізації і ліквідації
надзвичайних ситуацій, пов’язаних із лісовими пожежами.
Термін: щомісячно до 25-го числа,
упродовж
пожеженебезпечного
періоду 2016 року
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3.9. Рекомендувати звернутися до Закарпатського обласного центру з
гідрометеорології
щодо
включення
лісофондоутримувачів
до
схеми
розповсюдження передачі штормової інформації.
3.10. Регулярно проводити перевірку готовності особового складу до дій у
надзвичайних умовах, наявності резервного палива, засобів пожежогасіння та
технічного стану автотранспорту. При необхідності наявні сили і засоби
приводити у стан підвищеної готовності.
3.11. проведення спільних рейдових перевірок лісових угідь за участю
працівників Свалявського відділення поліції, районного відділу управління
ДСНС України в Закарпатській області , та громадських об’єднань.
Термін:
постійно
упродовж
пожеженебезпечного періоду
4. Виконкомам місцевих рад спільно з лісофондоутримувачами району:
4.1.Інформувати райдержадміністрацію через головного спеціаліста з питань
цивільного захисту апарату райдержадміністрації про хід виконання заходів із
попередження, виявлення, гасіння лісових пожеж
Термін: щомісячно до 30-го числа,
упродовж
пожеженебезпечного
періоду 2016 року
5. Головному спеціалісту з питань цивільного захисту апарату
райдержадміністрації:
5.1. Перевірити та відкоригувати план евакуації населення району.
Уточнити стан готовності пунктів евакуації населення на випадок можливого його
відселення.
Термін:упродовж
пожеженебезпечного періоду
6. Виконкомам місцевих рад спільно з
району вжити заходів щодо:

лісофондоутримувачам

захисту населених пунктів, розташованих у лісових масивах та поблизу них,
зокрема проведення розчищення від сухої трави та чагарників ділянок місцевості,
що прилягають до лісів, сільгоспугідь та поновлення на них захисних
мінералізованих смуг для попередження розповсюдження вогню;
заборони випалювання стерні, бур’янів, смітників, сухої трави тощо;
обмеження, у період високого ступеню пожежної небезпеки, проведення
масових заходів поблизу лісових масивів, місць збирання і зберігання врожаю;
уточнення порядку використання резервів пально-мастильних матеріалів,
підвозу питної води, харчування та проживання особового складу, що залучається
до гасіння пожеж. Поновлення резерву пально-мастильних матеріалів та інших
ресурсів, необхідних для здійснення зазначених заходів.
Термін: невідкладно
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7. Виконкомам місцевих рад спільно з
лісофондоутримувачам
району, райвідділу МВС України в Закарпатській області:
7.1. Вжити заходів щодо заборони, у період високого ступеню пожежної
небезпеки, в’їзду до лісових масивів області транспортних засобів та
недопущення їх стоянок уздовж лісонасаджень.
7.2. Забезпечити охорону громадського порядку, безпеку дорожнього руху у
районах виникнення масштабних лісових пожеж та під час проведення
евакуаційних заходів.
7.3. Забезпечити супровід колон техніки, що прямує до місця надзвичайної
ситуації, функціонування особливого режиму пересування техніки, безпеку
пішоходів та ізоляцію районів надзвичайної ситуації.
Термін: у разі необхідності упродовж
пожеженебезпечного періоду
8. Відділу освіти та сектору молоді та спорту райдержадміністрації:
8.1. Організувати вивчення правил пожежної безпеки та відпрацювання
практичних дій на випадок виникнення пожеж під час проведення занять з
безпеки життєдіяльності із залученням фахівців державної служби з надзвичайних
ситуацій. Забезпечити систематичне проведення у закладах освіти відповідних
лекцій, семінарів та бесід.
Термін: до завершення навчального
періоду 2015-2016 років
9. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на
районний відділ управління ДСНС України в Закарпатській області (Токарський
І.І.).

Заступник голови комісії,
Заступник голови державної адміністрації

І.І. Гойс

Секретар комісії

О.В. Бака

