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Помічнянська міська рада
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Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 27 травня 2021 року                                                                             №

Про заходи щодо попередження
пожеж, загибелі та травмування
людей на них

З метою запобігання виникненню пожеж в побуті та
сільськогосподарських угіддях, зменшення можливих збитків від пожеж та
подальшого негативного впливу їх наслідків, поліпшенням організації
протипожежного захисту протягом літнього періоду на території
Помічнянської міської територіальної громади, відповідно до пункту 2 статті
19 Кодексу цивільного захисту України, керуючись статтями 33, 38, 59, 73
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради в и р і ш и в:

1. Організувати роботу щодо забезпечення охорони врожаю зернових
культур та грубих кормів від пожеж в 2021 році.

2. Зобов’язати керівників сільськогосподарських підприємств,
фермерів, одноосібників та орендарів Помічнянської міської територіальної
громади :

- забезпечити первинними засобами пожежегасіння токи, зернові
майданчики та зернозбиральні екіпажі, на полях встановити таблички з
написом «Обережно з вогнем»;

- призначити відповідальних осіб за виготовлення та встановлення стендів
протипожежного спрямування, обладнати куточки з наочними
протипожежними матеріалами;

- проводити інструктажі та вести роз’яснювальну роботу щодо заходів
пожежної безпеки серед осіб, зайнятих на збиранні сільськогосподарських
культур;

- проводити переорювання стерні, категорично заборонити спалювання
післяжнивних залишків на полях після завершення зернозбиральної кампанії;

- здійснювати постійне спостереження за пожежонебезпечними ділянками
полів і лісопосадок;

- забезпечити необхідним обладнанням та інвентарем для пожежегасіння.
3. Категорично заборонити спалювання пожнивнивних залишків в

охоронній зоні ліній електропередач, обов’язкове оброблення земельних
ділянок в охоронній зоні нлектропередач в триденний термін після збирання.



4. Організувати роботу щодо забезпечення пожежної безпеки в лісових
насадженнях на території старостинського округу Помічнянської міської
територіальної громади, особливо лісових насаджень.

5. Утворити та затвердити мобільну групу у складі 5-ти чоловік,
а саме :

Хрущ Ірина Валентинівна           - заступник міського голови з питань
                                                                     виконавчих органів ради

Лейбенко Віталій Володимирович        - староста старостинського
                                                                     округу

Захарченко Олега Петрівна - інспектор з благоустрою КНП
«Помічнянський муніципальний
центр контролю благоустрою»

Мішньов Андрій Миколайович - водій автотранспортного засобу
                                                                           міської ради

Османова Наталія  Борисівна             - спеціаліст  земельно-екологічного
                                                                      відділу

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  старосту
старостинського округу Помічнянської об’єднаної територіальної громади
Лейбенка Віталія Володимировича.

Міський голова                                                              Микола АНТОШИК
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