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ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова районної державної
адміністрації
О.А. Дідович
“28” серпня 2015 р.
ПРОТОКОЛ №8
засідання комісії
« 28» серпня 2015 року

Головував

м. Свалява

– заступник голови комісії т.в.о. начальника
Свалявського РВ УДСНС України в Закарпатській
області Пецкар Д.М.

Присутні
члени комісії - Белла І.Е., Раточка І.Ю., Немеш В.В., Черненко
С.І., Чонка Ю.О., Габрон А.В., Сабов М.П.
Запрошені :
Русин І.В., Івашкович В.В.
Порядок денний:
І. Про ситуацію, яка склалася в районі із пожежами на об'єктах та у
екосистемах району
(Токарський І.І.)
У зв’язку з утриманням протягом тривалого часу сухої та спекотної погоди
на території району встановилася висока та надзвичайно висока пожежна
небезпека, що значно підвищило загрозу виникнення пожеж у лісових масивах,
сільгоспугіддях, природних екосистемах.
Заслухавши інформацію доповідачів з питання порядку денного, з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючого з питання порядку денного взяти до уваги.

2

2.
Районному
відділу Управління
ДСНС
України
Закарпатській області:
2.1. Підготувати рекомендації щодо запобігання та ліквідації пожеж.
Термін: невідкладно
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4.2. Забезпечити своєчасне залучення пожежно-рятувальних підрозділів до
гасіння пожеж у природних екосистемах на початкових стадіях їх виникнення та
вживати заходів щодо залучення до гасіння служб цивільного захисту,
підприємств, організацій та місцевого населення.
Термін: постійно
5.
Лісофондоутримувачам, районному відділу УМВС України в
Закарпатській області, районному відділу управління ДСНС України у
Закарпатській області:
5.1. Організувати спільне патрулювання для контролю за дотриманням
лісокористувачами, населенням та керівниками підприємств вимог пожежної
безпеки у лісових масивах, недопущення спалювання сухої трави і залишків
рослинності на сільгоспугіддях, вздовж доріг і на присадибних ділянках.
Термін: невідкладно
5.2. Вжити вичерпних заходів впливу до порушників правил пожежної
безпеки.
5.3. Вжити заходів щодо обмеження доступу населення до лісових масивів
до зниження класу пожежної небезпеки, а також щодо обмеження проведення
масових заходів поблизу лісових масивів.
5.4. Організувати в оперативному порядку здійснення заходів щодо
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні правил пожежної
безпеки, зокрема щодо умисного підпалу сухої рослинності, стерні чи лісових
масивів.
5.5. Тимчасово припинити полювання та заборонити відвідування
населенням лісових масивів і в’їзду до них транспортних засобів на період
високого та надзвичайно високого класів пожежної небезпеки.
Термін: невідкладно
6. Відділу
агропромислового розвитку райдержадміністрації,
районному відділу УМВС України в Закарпатській області, районному
відділу управління ДСНС України у Закарпатській області:
6.1. Провести нараду та необхідну інформаційно-роз'яснювальну роботу із
сільгоспвиробниками Свалявського району щодо недопущення випадків умисного
спалювання стерні та залишків рослинності.
6.2. Дати правову оцінку дій окремих суб'єктів господарювання щодо
умисного спалювання стерні та залишків рослинності в умовах високого та
надзвичайно високого класів пожежної небезпеки.
7. Контроль за виконанням рішення районної комісії з даного питання
покласти на районний відділ управління ДСНС України у Закарпатській області.
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ІІ. Про стан невиробничого травматизму в районі та визначення
шляхів його вирішення (Габрон А.В.).
Реалізація заходів із профілактики травматизму невиробничого характеру у
Свалявському районі здійснюється відповідно до розробленого та погодженого з
ДСНС України „Регіонального плану першочергових заходів з профілактики
травматизму невиробничого характеру у Закарпатській області на 2015 рік” та
розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 980-р
„Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму
невиробничого характеру”.
Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючого з питання порядку денного, взяти до уваги.
2. Затвердити „Плани першочергових заходів з профілактики травматизму
невиробничого характеру на 2015 рік”.
3. Райвідділу управління ДСНС України у Закарпатській області:
3.1. Активізувати роботу із пропаганди знань з питань безпеки
життєдіяльності населення через засоби масової інформації (районна газета «Вісті
Свалявщини» та кабельне телебачення).
3.2. Продовжити роботу із підготовки та надання методичного матеріалу
керівникам підприємств, установ, організацій з питань попередження
травматизму серед населення (методичні розробки, рекомендації, пам'ятки).
3.3. Продовжити планомірну роботу щодо обов’язкового проходження
навчання усіх категорій керівників і фахівців району на базі навчальнометодичного центру управління ДСНС України у Закарпатській області.
4. Відповідальним виконавцям „Плану першочергових заходів з
профілактики травматизму невиробничого характеру на 2015 рік”:
4.1. З метою належної організації роботи з попередження невиробничого
травматизму серед населення району визначити основні завдання на ІІ півріччя
2013 року відповідно до затвердженого плану
4.2. За результатами виконання у ІІ півріччі 2015 року заходів „Плану
першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру на
2015 рік” надати відповідну інформацію.
Термін: до 30 грудня 2015 року
5. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на
відділ охорони здоров'я райдержадміністрації (Габрон А.В.) доручивши їй
інформувати комісію про стан виконання цього рішення до 30 грудня 2015 року.
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ІІІ. Про заходи безпеки газопостачання населення області (Сабов М.П.)
Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючого з питання порядку денного, взяти до уваги.
2.
Виконкомам місцевих рад, комунальному підприємству
„Виробниче управління комунального господарства”, Свалявській філії
ПАТ «Закарпатгаз»:
2.1. Забезпечити проведення спеціалізованими організаціями робіт з
перевірки димових та вентиляційних каналів.
2.2. Забезпечити у повному обсязі проведення планово-технічного
обслуговування систем газопостачання комунально-побутових об’єктів,
багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків згідно графіків.
Посилити контроль за виконанням зазначених робіт.
2.3. При виявленні самовільно встановлених газових приладів та
встановлених з порушенням, у т.ч. індивідуальних газобалонних установок у
багатоквартирних житлових будинках, вживати відповідних заходів реагування.
2.4. Забезпечити здійснення контролю щодо недопущення самовільного
втручання мешканців у інженерні мережі.
2.5. Забезпечити проведення у повному обсязі комплексного приладного
обстеження газопроводів згідно графіків. Посилити контроль за виконанням
вказаних робіт.
Термін: до 30 вересня 2015 року
3.
Свалявська філія ПАТ «Закарпатгаз», виконкоми місцевих рад,
сектор інфраструктури та
житлово–комунального господарства
райдержадміністрації:
3.1. Забезпечити вжиття заходів щодо підготовки об’єктів систем
газопостачання області до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.
Термін: до 30 вересня 2015 року
5. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на
сектор
інфраструктури
та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації (Івашкович І.І.).

Заступник голови комісії, т.в.о. начальника Свалявського
РВ УДСНС України в Закарпатській області
майор служби цивільного захисту
Секретар комісії

Д.М. Пецкар
О.В. Бака

