Від 04 червня 2020 року

№ 131-р

Про забезпечення охорони урожаю
зернових культур і грубих кормів
від пожеж у 2020 році
Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Кодексу цивільного захисту України», та з метою забезпечення
охорони урожаю зернових культур і грубих кормів та недопущення випадків
пожеж під час збирання урожаю у 2020 році:
1. Затвердити районний план заходів щодо забезпечення протипожежного
захисту сільгоспугідь і збереження зернових культур і грубих кормів від пожеж
у 2020 році (додається).
2. Координацію робіт щодо організації даного розпорядження покласти на
начальника
Олександрівського
РВ
Управління
ДСНС
України
в
Кіровоградській області Костенка С.П.
3. Начальнику Олександрівського РВ Управління ДСНС України в
Кіровоградській області Костенку С.П. надати інформацію про стан виконання
даного розпорядження голові районної державної адміністрації до 25 червня
2020 року.
4. Рекомендувати виконкомам сільських та селищних рад розглянути
питання про забезпечення збереження сільськогосподарської продукції від
пожеж.
5. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 17 травня 2019 року № 93-р «Про забезпечення
охорони урожаю зернових культур і грубих кормів від пожеж у 2019 році».
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Каражбея А.М.

Г олова районної
державної адміністрації

Андрій ЛАПА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
04 червня 2020 року № 131-р
РАЙОННИЙ ПЛАН
заходів щодо забезпечення протипожежного захисту сільгоспугідь
і збереження зернових культур і грубих кормів від пожеж у 2020 році
№
Найменування заходів
з/п
1
2
1. Розробити та затвердити плани заходів
щодо
забезпечення
протипожежного
захисту сільгоспугідь і збереження зернових
культур і грубих кормів від пожеж у 2020
році і забезпечити їх безумовне виконання

2.

3.

4.

Відповідальні за виконання

3
Сектор оборонної, мобілізаційної
та режимно-секретної роботи,
цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами
райдержадміністрації , керівники
сільськогосподарських
підприємств, сільські та селищні
ради
Надати інформацію щодо посівних ділянок Сільські та селищні ради
зернових культур на відповідних територіях
із зазначенням контактної інформації про їх
власників (прізвище, ім’я по батькові,
телефон).
Інформацію надати до сектору оборонної,
мобілізаційної
та
режимно-секретної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
райдержадмі ні страції.
Довести
до
відома
суб’єктів Олександрівський
РВ
господарювання,
орендарів,
фермерів Управління ДСНС України в
вимоги чинних нормативних документів області,
сектор
оборонної,
та
режимнощодо безумовного дотримання ними правил мобілізаційної
пожежної безпеки, у тому числі про секретної роботи, цивільного
категоричну заборону спалювання стерні, захисту
та
взаємодії
з
органами
післяжнивних залишків та розведення правоохоронними
багать на полях як під час зернозбиральної райдержадміністрації
кампанії, так і після її завершення, вимоги
щодо
обкошування
(із
прибиранням
скошеного) і оборювання смугою не менше
4 м завширшки хлібних полів (при
досягненні воскової стиглості колосових) в
місцях їх прилягання до лісових та
торф’яних
масивів,
степової
смуги,
автомобільних шляхів та залізниць
За
погодженням
із
суб’єктами Олександрівський РВ
господарювання, задіяними на жнивах Управління ДСНС України в
провести обстеження технічного стану всієї області, керівники
зернозбиральної
техніки,
агрегатів, сільськогосподарських
автомобілів та оснащення їх первинними підприємств

Термін
виконання
4
До
10 червня
2020 року

До
10 червня
2020 року

Червень
2020 року

Червеньлипень
2020 року

2
1

5.

6.

7.

8.

9.

2
засобами пожежогасіння та протипожежним
обладнанням згідно з нормами належності.
У межах наданих повноважень вжити
заходів щодо заборони експлуатації такої,
яка не відповідає встановленим вимогам, до
усунення недоліків і попередити керівників
суб’єктів господарювання про персональну
відповідальність за допуск до роботи
несправної або неукомплектованої техніки
відповідно до встановлених вимог чинного
законодавства.
У разі необхідності організувати і провести
районну семінар-нараду з питань підготовки
до збирання ранніх зернових і зернобобових
культур урожаю 2020 року

До початку жнив забезпечити розміщення
плакатів та знаків пожежної безпеки біля
хлібних полів, у місцях їх прилягання до
шляхів, лісових масивів, залізниць, а також
у
місцях
зберігання
і
переробки
сільгосппродукції
Під час збирання зернових культур і
заготівлі грубих кормів на сторінках
районної
газети «Вперед»,
сайті
райдержадміністрації розмістити витяг із
Правил пожежної безпеки в Україні про
заходи щодо дотримання протипожежних
вимог на жнивах та регулярно висвітлювати
інформацію
про
стан
організації
протипожежних
заходів
під
час
зернозбиральної кампанії
Забезпечити здійснення роз’яснювальної
роботи з суб’єктами господарювання, які
будуть задіяні під час збирання врожаю,
щодо дотримання правил пожежної безпеки
з наступним висвітленням на сторінках
районної
газети «Вперед»,
сайті
райдержадміністрації
Проінформувати суб’єкти господарювання
про наявні в області та Україні організації і
підприємства,
що
виконують
роботи
протипожежного призначення і реалізують
первинні
засоби
пожежегасіння
для
укомплектування
сільськогосподарської
техніки, яка буде задіяна на жнивах

3

4

Олександрівський РВ
Управління ДСНС України в
області, сектор оборонної,
мобілізаційної та режимносекретної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з
правоохоронними органами
райдержадміністрації, керівники
сільськогосподарських
підприємств , сільські та
селищні ради
Керівники
сільськогосподарських
підприємств

Червень
2020 року

Олександрівський
РВ
Управління ДСНС України в
області,
сектор
управління
персоналом та інформаційної
діяльності
апарату
райдержадміністрації, районна
газета «Вперед»

Червеньсерпень
2020 року

Олександрівський
РВ
Управління ДСНС України в
області,
сектор
управління
персоналом та інформаційної
діяльності
апарату
райдержадміністрації, районна
газета «Вперед»
Олександрівський РВ
Управління ДСНС України в
області

Червеньсерпень
2020 року

Червень
2020 року

Травеньчервень
2020 року

3
1
10

11

12

13

14

15

2
Відповідно до вимог чинного законодавства
організувати та провести протипожежні
інструктажі
із
трактористами,
комбайнерами, їх помічниками та іншими
особами, задіяними на роботах по збиранню
врожаю
Відповідно до вимог чинного законодавства
та згідно з наданими повноваженнями, у
разі
безвідповідального
ставлення
керівників (посадових осіб) до забезпечення
охорони урожаю, сільгоспугідь від пожеж,
притягувати
до
адміністративної
та
кримінальної відповідальності порушників
діючих
правил
(норм)
пожежної,
екологічної безпеки та відшкодовувати за
їхній рахунок заподіяні збитки
З метою своєчасної ліквідації пожеж на
хлібних масивах, у разі їх виникнення,
здійснити
комплекс
заходів
щодо
організації цілодобового чергування наявної
в господарствах пожежної та пристосованої
для гасіння пожеж техніки та підрозділів
місцевої пожежної охорони, добровільних
протипожежних
формувань
(дружин,
команд)
Організувати роботу
щодо
надійного
функціонування та готовності до дій за
призначенням
існуючих
підрозділів
місцевої пожежної охорони, для чого
забезпечити їх запасом пально-мастильних
матеріалів і вогнегасних речовин, пожежнотехнічним озброєнням. У разі необхідності
провести ремонт пожежної і пристосованої
для цілей пожежогасіння техніки
До прийняття зерна нового врожаю на всіх
елеваторах,
комбінатах хлібопродуктів,
хлібоприймальних
підприємствах,
комбікормових
заводах
забезпечити
виконання
заходів
щодо
захисту
технологічних прорізів протипожежними
дверима
та
заслінками,
обладнання
складських
та
інших
приміщень
блискавкозахистом,
автоматичною
пожежною
сигналізацією,
надійним
водозабезпеченням,
засобами
пожежогасіння, проведення вогнезахисної
обробки дерев’яних конструкцій
Вжити заходів щодо забезпечення об’єктів
агропромислового комплексу передбаченим
нормативно-правовими актами зовнішнім
протипожежним водопостачанням, а саме:
водонапірні
башти
пристосувати
для
відбору води пожежною та пристосованою

3
Олександрівський
РВ
Управління ДСНС України в
області,
керівники
сільськогосподарських
підприємств

4
Травеньчервень
2020 року

Олександрівський
РВ
управління ДСНС України в
області, Олександрівський ВП
Знам’янського
ВП
ГУНП
України в області

Протягом
зернозбира
льної
кампанії

Керівники
сільськогосподарських
підприємств , Олександрівський
РВ Управління ДСНС України в
області, сільські та селищні
ради

Травень серпень
2020 року

Керівники
сільськогосподарських
підприємств, сільські та селищні
ради

Травень серпень
2020 року

Керівники підприємств
зернопереробної галузі,
керівники
сільськогосподарських
підприємств

До
26 червня
2020 року

Керівники
сільськогосподарських
підприємств ,сільські та селищні
ради

До
26 червня
2020 року

4
1
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2
для цілей пожежогасіння технікою;
провести
ремонт
споруд
та
мереж
зовнішнього
протипожежного
водопостачання
(під’їздів
(пірсів)
до
природних
та
штучних
водоймищ),
пожежних водоймищ, водонапірних башт
тощо);
споруди
та
мережі
зовнішнього
протипожежного
водопостачання
забезпечити під’їздом з твердим покриттям;
заборонити
використання
не
за
призначенням запасу води для цілей
пожежогасі ння
Забезпечити дотримання вимог нормативноправових актів з питань пожежної безпеки
під час заготівлі та зберігання грубих
кормів
Встановити
контроль
за
забороною
спалювання стерні, післяжнивних залишків
та розведення багать на полях. У разі
виявлення порушень, притягати винних осіб
до адміністративної відповідальності в
межах наданих повноважень
Встановити контроль за станом пожежної
безпеки
охоронних
зон
ліній
електропередач
Заборонити випалювання стерні, луків,
пасовищ, ділянок із степовою та іншою
природною рослинністю або її залишків та
опалого
листя
у
смугах
відводу
автомобільних доріг і залізниць, у парках,
зелених насадженнях та газонів у населених
пунктах
Поінформувати із наданням відповідних
пропозицій
суб’єктів
господарювання,
задіяних на жнивах, про порушення вимог
пожежної та техногенної безпеки, що були
виявлені органами державного нагляду
(контролю) під час останніх перевірок
об’єктів агропромислового комплексу, які
вони
використовують,
а також
про
порушення, що виявлялись безпосередньо
під час підготовки та проведення збирання
урожаю
З метою попередження та своєчасного
виявлення осередків лісових пожеж, вжиття
заходів щодо їх ліквідації, організовувати
силами
лісогосподарських
підприємств
постійне патрулювання та нагляд за
ділянками лісу, найбільш небезпечних у
пожежному відношенні, та сільгоспугідь,
що прилягають до лісових масивів

3

Керівники
сільськогосподарських
підприємств

сільські та селищні ради,
Олександрівський
РВ Управління ДСНС України в
області, Олександрівський ВП
Знам’янського ВП ГУНП
України в області
Олександрівський РЕМ
ПАТ «Кіровоградобленерго»

4

Під час
заготівлі та
зберігання
грубих
кормів
Під час та
після
зернозбира
льної
кампанії
Постійно

Сільські та селищні ради,
Олександрівський
РВ Управління ДСНС України в
області,
керівники
сільськогосподарських
підприємств

Постійно

Олександрівський РВ
Управління ДСНС України в
області

Травень червень
2020 року

ДП «Олександрівське лісове
господарство»

Протягом
пожежонебезпечного
періоду
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1
22

23
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26

27

2
Забезпечити оновлення у лісових масивах
мінералізованих
смуг,
протипожежних
розривів, ремонт доріг протипожежного
призначення та утримання заповнених
водою пожежних водоймищ, улаштування
та утримання пірсів для забору води з
природних водоймищ
Обмежити у період надзвичайно високого
класу пожежної небезпеки відвідування
населенням лісових масивів і виїзду до них
транспортних засобів

3
ДП «Олександрівське лісове
господарство»

4
Протягом
пожежонебезпечного
періоду

ДП «Олександрівське лісове
господарство»,
Олександрівський ВП
Знам’янського ВП ГУНП
України в області
ДП «Олександрівське лісове
господарство»,
Олександрівський РВ
Управління ДСНС України в
області

Протягом
пожежонебезпечного
періоду

Забезпечити готовність особового складу та
техніки підпорядкованих установ до гасіння
пожеж у лісах та екосистемах. Створити
необхідний
запас
пально-мастильних
матеріалів для забезпечення виконання
завдань у разі залучення великої кількості
особового складу та техніки
Забезпечити
розміщення
агітаційних ДП «Олександрівське лісове
плакатів та попереджувальних знаків щодо господарство»,
дотримання правил пожежної безпеки біля сільські та селищні ради
місць масового відпочинку населення,
лісозахисних
смугах,
лісопарках,
сміттєзвалищах,
системах
життєзабезпечення і на прилеглих до них
територіях, у приватному житловому
секторі, вздовж доріг тощо
Проводити через районну газету «Вперед» Олександрівський РВ
роз’яснювальну роботу серед населення Управління ДСНС України в
щодо дотримання вимог пожежної безпеки області, ДП «Олександрівське
під час перебування на відпочинку у лісах, лісове господарство», районна
лісосмугах, парках, тощо, недопущення газета «Вперед» , сільські та
спалювання залишків рослинності та
селищні ради
публікувати статті відповідної тематики
У разі виникнення пожеж у природних Керівники
екосистемах (лісах, на відкритій території сільськогосподарських
сухої трави тощо) відповідно до вимог підприємств, сільські та селищні
чинного законодавства вживати заходів ради, Олександрівський РВ
щодо
відшкодування
(компенсування) Управління ДСНС України в
витрат службам, що були задіяні для їх області, ДП «Олександрівське
ліквідації та збитків від них за рахунок осіб, лісове господарство»
винних у їх виникненні
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