Проект
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 27 червня 2019 року

№
м. Помічна

Про дотримання пожежної безпеки
та правил охорони електричних мереж
під час вирощування та збирання врожаю
Керуючись статтею 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", частиною 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, з метою
попередження пожеж, ушкоджень ЛЕП, нещасних випадків з людьми під час
вирощування та збирання врожаю на території Помічнянської міської
об’єднаної територіальної громади, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Рекомендувати усім керівникам сільськогосподарських підприємств та
іншим суб’єктам господарювання, розташованим на території Помічнянської
ОТГ:
1) неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки та правил охорони
електромереж. Забезпечити проведення навчання та прийняття заліків за
програмою пожежно-технічного мінімуму осіб, які будуть задіяні на
зернозбиральних та інших роботах;
2) забезпечити первинними засобами пожежогасіння техніку, яка буде
задіяна в зернозбиральній кампанії;
3) заборонити спалювання в охоронних зонах високовольтних ЛЕП,
поблизу автомобільних доріг, лісових насаджень, залізниць, у зоні населених
пунктів стерні, післяжнивних залишків, бур’яну, а також розведення багать на
полях як під час зернозбиральної кампанії, так і після її завершення;
4) заборонити наближення поливальної техніки, механізмів,
пристосувань, струменів води та хімічних реактивів до проводів на відстань
менше 3,5 м;
5) за три доби до початку збирання врожаю в охоронній зоні ЛЕП
попереджати їх власника про проведення відповідних робіт;
6) після збирання врожаю під ЛЕП протягом двох діб здійснювати оранку
охоронних зон;

7) здійснювати обкошування (із прибиранням скошеного) і оборювання
смугою не менше 4 метрів завширшки хлібних полів у місцях їх прилягання до
лісових насаджень, степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць;
8) до початку збирання зернових культур виготовити та встановити біля
хлібних масивів, лісових насаджень, а також у місцях зберігання і переробки
сільгосппродукції матеріали наочної протипожежної агітації.
2. Начальнику Помічнянського комбіната комунальних підприємств
Юренко Ю.В.:
1) постійно вживати заходи щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ;
2) забезпечити проведення робіт з обкошування та розчищення територій,
які обслуговуються Помічнянським ККП, від сухої трави і чагарників;
3) створити резерв паливно-мастильних матеріалів на випадок проведення
аварійно-відновлювальних робіт.
3. Начальнику виробничого підрозділу Знам′янського територіального
управління філії «Центр будівельно – монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд» АТ «Українська залізниця» Соколюк А.Л.:
1) вжити усіх можливих заходів щодо забезпечення безперебійної роботи
міського водопроводу протягом пожежонебезпечного періоду;
2) провести обстеження і при необхідності здійснити обслуговування та
ремонт пожежних гідрантів міського водопроводу.
3) забезпечити проведення робіт з обкошування та розчищення територій,
які обслуговуються виробничим підрозділом Знам′янське
територіальне
управління філії «Центр будівельно – монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд» АТ «Українська залізниця» , від сухої трави і чагарників.
4. В.о. старости забезпечити проведення робіт з обкошування та
розчищення території старостинського округу від сухої трави і чагарників.
5. Начальнику загального відділу виконавчого комітету міської ради
Юрченко Т.С. спільно з начальником відділу
житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету міської
ради Пендюр І.С. до 05 липня 2019 року розмістити на офіційному сайті міської
ради інформацію про неухильне дотримання правил пожежної безпеки та
правил охорони електричних мереж під час вирощування та збирання врожаю
на території Помічнянської міської об’єднаної територіальної громади.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
виконавчого комітету міської ради Пендюр І.С.

Міський голова

М.Антошик

