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ЗАХОДИ 

щодо попередження виникнення пожеж на території району в 

пожежонебезпечний весняно-літній  період  2019 року 

 

 З метою підготовки населених пунктів та об’єктів району до весняно-

літнього пожежонебезпечного періоду 2019 року забезпечити здійснення 

наступних організаційних та практичних заходів: 
 

1. Виконавчим комітетам сільських рад: 

1.1. На підставі цих заходів розробити та затвердити відповідні заходи 

на територіях сільських рад. 

1.2. Організувати виконання заходів щодо запобігання пожежам у 

житловому секторі та підвищення рівня знань населення правил пожежної 

безпеки, затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації                           

від 25 лютого 2014 року № 60. 

1.3. Забезпечити проведення протипожежних тренувань (тренування 

персоналу у діях на випадок пожежі) на всіх підприємствах, установах, 

організаціях незалежно від чисельності працюючих, а на об’єктах з масовим 

перебуванням людей такі тренування проводити, як тренування з евакуації 

людей з елементами пожежогасіння та об’єктових тренувань спеціалізованих 

служб і формувань цивільного захисту, відповідно до Порядку організації та 

проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного 

захисту, затвердженого наказом МВС України від 11.09.2014 № 934. 

1.4. Вжити заходів щодо створення місцевих пожежних команд на 

територіях сільських рад, забезпечити утримання пожежної техніки в 

справному стані, укомплектувати її необхідним пожежно-технічним 

обладнанням та забезпечити запас пально-мастильних матеріалів. 

1.5. Вжити заходів щодо покращення протипожежного стану об’єктів 

житлового фонду та забезпечення безпеки людей (проведення 

профілактичних оглядів електромереж, замірів опору ізоляції і перевірки 

спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від 

короткого замикання, утримання шляхів евакуації та евакуаційних виходів 

вільними, нічим не захаращеними, очищення підвалів та технічних поверхів 

житлових будинків  від горючих матеріалів та сміття тощо). 

1.6. Посилити пожежно-профілактичну роботу у  весняно-літній 

період, забезпечити суворий контроль за дотриманням правил пожежної 



безпеки при експлуатації електроустановок, проведенням ремонтних, 

зварювальних та інших вогневих робіт, справністю засобів пожежогасіння, 

джерел протипожежного водопостачання, пристроїв блискавкозахисту тощо. 

1.7. Заборонити випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із 

степовою, водно-болотяною та іншою природною рослинністю, 

рослинності або її залишків та опалого листя у смугах відводу 

автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та 

газонах у населених пунктах без відповідного дозволу органів державного 

контролю у галузі навколишнього природного середовища. 

1.8. Сприяти у вирішені питання щодо залучення частини 

матеріального резерву у вигляді паливно-мастильних матеріалів для 

пожежно-рятувального підрозділу ДПРЧ-17 Головного управління ДСНС 

України           у Рівненській області на запобігання і ліквідацію надзвичайних 

ситуацій весняно-літнього пожежонебезпечного періоду, керуючись 

пунктом 15 Порядку створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775. 

1.9. Проводити роботу серед населення, спрямовану на протидію 

масовим пожежам в лісах, на торф’яниках, сільгоспугіддях та приватних 

присадибних ділянках.  
 

2.  Відділу з питань надзвичайних ситуацій  райдержадміністрації: 

2.1. Забезпечити (в разі потреби) виділення паливно-мастильних 

матеріалів з матеріального резерву Острозького району  для ліквідації 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків. 

2.2. Спільно з Острозьким МРС Головного управління  ДСНС України 

у Рівненській області провести штатні тренування органів управління та сил 

цивільного захисту району з метою організації захисту населення і територій 

при виникненні та гасінні лісових і торф’яних пожеж. 
 

3. Головному редактору газети «Життя і Слово»:  

  3.1. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації матеріалів 

щодо попередження пожеж,  травмування та загибелі людей на них. 
 

4. Головному лікарю Острозької центральної районної лікарні, 

Острозького районного центру первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги Острозької районної ради: 

4.1. Розглянути на нарадах з керівним складом  питання про посилення 

протипожежного захисту об’єктів.      

4.2. Розробити попереджуючі заходи щодо недопущення виникнення 

пожеж на підконтрольних об’єктах у пожежонебезпечний весняно-літній 

період.  

4.3. Зобов'язати особовий склад під час медичного обслуговування 

населення проводити роз'яснювальну роботу з пацієнтами щодо 

профілактики опікового травматизму та загибелі людей у вогні.  



4.4. Обладнати та оновити в кожному відділені, ФАПі, амбулаторії 

спеціальні куточки (стенди) відповідною літературою та наочною агітацією 

щодо попередження опікового травматизму та загибелі людей у вогні.  

4.5. Забезпечити проведення протипожежних тренувань (тренування 

персоналу у діях на випадок пожежі) незалежно від чисельності працюючих,             

а на об’єктах з масовим перебуванням людей такі тренування проводи, як 

тренування з евакуації людей з елементами пожежогасіння та об’єктових 

тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, відповідно 

до Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і 

тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого, наказом МВС 

України від 11.09.2014 № 934. 
 

5. Відділу  освіти райдержадміністрації: 

5.1. Розглянути на нарадах з керівниками закладів освіти питання про 

посилення протипожежного захисту об’єктів.      

5.2. Розробити попереджуючі заходи щодо недопущення виникнення 

пожеж на підконтрольних об’єктах у пожежонебезпечний весняно-літній 

період.  

5.3. У загальноосвітніх та  дошкільних навчальних закладах, а  під час 

літніх канікул у пришкільних дитячих таборах організувати проведення з 

дітьми виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам від дитячих 

пустощів з вогнем.  

5.4. Для вивчення правил пожежної безпеки, проведення 

роз’яснювальної роботи, спрямованої на запобігання травмування і загибелі 

дітей на пожежах через дитячі пустощі та необережне поводження з вогнем, 

залучати працівників Острозького МРС  Головного управління ДСНС 

України у Рівненській області до участі у заняттях з «Основ безпеки 

життєдіяльності», а також у  батьківських зборах в дошкільних, 

загальноосвітніх навчальних закладах.   

5.5. Здійснювати екскурсії в пожежні частини для проведення навчання 

дітей та підлітків правилам обережного поводження з вогнем та діям на 

випадок пожежі. 

5.6. Забезпечити проведення протипожежних тренувань (тренування 

персоналу у діях на випадок пожежі) незалежно від чисельності працюючих, 

а на об’єктах з масовим перебуванням людей такі тренування проводити, як 

тренування з евакуації людей з елементами пожежогасіння та об’єктових 

тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, відповідно 

до вимог Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань 

і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом МВС 

України від 11.09.2014 № 934. 

  

6. Управлінню  соціального захисту населення 

райдержадміністрації, державному підприємству «Острозький районний 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг): 



6.1. Організувати проведення роз’яснювальної роботи щодо 

дотримання правил пожежної безпеки та розповсюдження наглядної 

протипожежної агітації під час відвідування фахівцями із соціальної роботи 

та соціальними працівниками на закріпленій території осіб похилого віку, 

інвалідів, багатодітних сімей, малозабезпечених верств населення, осіб та 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 
 

7. Відділу агропромислового розвитку, екології та природних 

ресурсів  райдержадміністрації, керівникам сільгосппідприємств: 

7.1. Забезпечити проведення інструктивних нарад з керівниками 

сільськогосподарських підприємств щодо дотримання вимог пожежної 

безпеки на період збирання врожаю зернових культур і заготівлі грубих 

кормів.  

7.2. Розглянути питання щодо стану підготовки із забезпечення 

охорони врожаю від пожеж з розробленням конкретних заходів направлених 

на усунення недоліків на засіданнях постійних комісій з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністраціях, 

нарадах з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських 

господарств. 

7.3. Організовувати та проводити інструктаж з питань пожежної 

безпеки із спеціалістами, що задіяні на роботах зі збирання врожаю. 

7.4. Здійснювати перевірки спільно з відповідними установами:  

- технічного стану збиральної та іншої техніки, що використовується 

під час жнив, забезпечення її сертифікованими вогнегасниками, 

іскрогасниками та іншими первинними засобами пожежогасіння; 

- щодо протипожежного стану об’єктів збирання, зберігання, переробки 

врожаю та дотримання встановлених законодавством правил пожежної 

безпеки. 

7.5. Сприяти забезпеченню необхідною кількістю первинних засобів 

пожежогасіння, в тому числі сертифікованими вогнегасниками, місць 

зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.  

7.6. Проконтролювати встановлення спеціальних знаків (щодо 

заборони куріння, використання відкритого вогню тощо) у місцях 

прилягання хлібних масивів до автомобільних доріг, проведення заходів 

щодо заборони випалювання стерні, післяжнивних залишків та розведення 

багать на полях і поблизу них.  
  

8. ДП «Острозьке лісове господарство» та ССЛВК «Острозький 

лісгосп »: 

8.1. Вжити заходів, передбачених районною програмою запобігання 

виникненню лісових та торф'яних пожеж та забезпечення їх ефективного 

гасіння на період 2017-2021 років, схваленою розпорядженням голови 

Острозької райдержадміністрації від 23.03.2017 № 72 та затвердженою 

рішенням Острозької районної ради від 27.07.2017 № 209. 

8.2. З настанням сухої спекотної погоди організувати здійснення 

комплексу заходів із забезпечення пожежної безпеки в лісах, на полях та 



торфовищах, особливу увагу при цьому звернути на заборону розведення 

вогнищ у цей період. 

8.3. Забезпечити утримання в оперативній готовності пожежної та 

пристосованої для гасіння техніки лісопожежних команд.  

8.4. Здійснювати патрулювання лісових масивів та торфополів, місць 

масового відпочинку громадян, що прилягають до лісових ділянок і 

торфовищ. 

8.5. Налагодити співпрацю з підрозділами Острозького МРС ГУ ДСНС 

України у Рівненській області щодо негайного інформування та залучення у 

разі виникнення пожеж в лісах, на полях та торфовищах. 

8.6. Організувати цілодобове чергування відповідальних працівників 

лісової охорони в лісогосподарських підприємствах. 

8.7. Створити в кожному лісництві мобільні групи оперативного 

реагування для гасіння лісових пожеж, забезпечити проведення рейдів з 

контролю за дотриманням вимог правил пожежної безпеки в лісах. 

8.8. Створити картографічні матеріали на лісові масиви з поділом на 

квартали та нанесенням доріг протипожежного призначення, а також 

існуючих природних і штучних водоймищ для подальшої їх передачі в 

користування Острозькому МРС Головному управлінню ДСНС України у 

Рівненській області. 

8.9. Організувати проведення заходів щодо створення та оновлення 

мінералізованих смуг і протипожежних розривів у лісових масивах, 

очищення лісів від захаращень. 
 

9. ТОВ ВКФ «Несподіваний шанс»: 

9.1. Привести в готовність наявні сили і засоби пожежогасіння, вжити 

заходів для запобігання виникненню пожеж на підвідомчому об'єкті. 

9.2. Відокремити протипожежними розривами площі торфовищ, які 

розробляються, від навколишніх лісових масивів.  

9.3. Обладнати пристроями та насосами для гасіння пожеж техніку, яка 

задіяна на видобутку торфу. 
 

10. Керівникам підприємств, організацій та установ    (за списком): 

10.1. Силами адміністрації об'єктів, пожежно-технічних комісій, 

місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд) 

здійснити аналіз стану протипожежного захисту об'єктів та вжити заходів 

щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки. 

10.2. Розробити комплекс організаційних та практичних заходів, 

спрямованих на зміцнення протипожежного стану підвідомчих об'єктів. 

10.3. Здійснити перевірку технічного стану внутрішнього і зовнішнього 

протипожежного водогону (при наявності) та інших джерел водопостачання. 

10.4. Провести планово попереджувальний огляд (ремонт) 

електромереж та електроустаткування. 

10.5. Перевірити у виробничих, складських, адміністративних та інших 

приміщеннях справність зв'язку для виклику пожежної охорони. 



10.6. Вжити заходів щодо забезпечення підвідомчих об'єктів 

нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння. 

10.7.  Організовувати огляд приміщень після закінчення роботи. 

10.8. Організувати проходження посадовими особами підприємств, 

установ та організацій навчання з питань цивільного захисту та пожежної 

безпеки відповідно до вимог законодавства. 

10.9. Провести протипожежні інструктажі з робітниками та 

службовцями, у першу чергу з тими, що зайняті на роботах з підвищеною 

пожежною небезпекою. 

10.10. Переглянути та доповнити склад розрахунків добровільних 

пожежних дружин (команд). Здійснити ремонт пожежної та пристосованої 

техніки, що знаходиться на балансі. Закріпити за членами добровільних 

пожежних дружин виробничі дільниці, приміщення для повсякденного 

нагляду за дотриманням протипожежного режиму. Здійснити обов'язкове 

страхування членів добровільних пожежних дружин (команд). 

10.11. Зобов‘язати особовий склад посилити в весняно-літній період 

профілактичну роботу, забезпечити суворий контроль за дотриманням 

правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальних систем та 

установок, проведенням ремонтних, зварювальних та інших вогневих робіт, 

справністю засобів пожежогасіння, сигналізації та джерел водопостачання. 

10.12. Здійснити обов'язкове страхування об'єктів підвищеної 

небезпеки. 

10.13. Виділити та освоїти кошти для фінансування протипожежних 

заходів, що пропонувались відповідними приписами органів державного 

нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

10.14. Забезпечити проведення спеціальних об’єктових навчань і 

тренувань з питань цивільного захисту відповідно до Порядку організації та 

проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного 

захисту, затвердженого наказом МВС України від 11.09.2014 № 934. 

10.15. Заборонити спалювання рослинних залишків на території 

підприємств, установ, організацій і населених пунктів, за винятком випадків, 

коли це здійснюється з використанням спеціальних установок. 
 

11. Острозькому МРС Головного управління ДСНС України у 

Рівненській області: 

11.1. Організувати розміщення соціальної реклами з тематики 

дотримання правил пожежної безпеки. 

11.2. Забезпечити постійне транслювання текстів протипожежних 

застережень, звернень до громадян через радіовузли об'єктів з масовим 

перебуванням людей, соціально-побутових, промислових підприємств, 

залізничних і автовокзалів, ринків. 

11.3. Силами підрозділу Острозького МРС Головного управління 

ДСНС України у Рівненській області із залученням представників житлово-

комунальних підприємств, сільських рад, місцевих пожежних команд 



здійснити профілактичні відпрацювання населених пунктів, найбільш 

уражених пожежами та тих, де мали місце факти загибелі людей на пожежах.  

11.4. Спільно з виконавчими  комітетами сільських рад проводити 

роботу щодо створення місцевих пожежних команд в населених пунктах. 

11.5. Забезпечити системний моніторинг стану зовнішніх джерел 

протипожежного водопостачання.  

11.6. Посилити вимогливість до посадових осіб і громадян, які 

здійснюють випалювання сухої природної рослинності або її залишків без 

відповідних дозволів державних органів охорони навколишнього 

природного середовища, вжити заходів щодо притягнення винних до 

адміністративної відповідальності. 

11.7. В межах своїх повноважень посилити контроль за дотриманням 

протипожежних вимог в лісах, на сільгоспугіддях, у смугах відводу 

автомобільних і залізничних доріг області.  

 

12. Контроль за виконанням заходів покласти на  Острозький МРС 

Головного управління ДСНС України у Рівненській області та відділ з питань 

надзвичайних ситуацій райдержадміністрації. 
 

13. Інформацію про виконання заходів надавати до 05 червня та           

05 вересня 2019 року до Острозької райдержадміністрації через відділ з 

питань надзвичайних ситуацій для подальшого аналізу, узагальнення та 

інформування облдержадміністрації. 

 

 

Начальник відділу з питань надзвичайних  

ситуацій райдержадміністрації                                                         В. Мартинюк 


