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Присутні:
Члени міської комісії (за списком)

І. Про запобігання і недопущення виникнення пожеж в
природних екосистемах (на відкритих територіях) та лісових масивах на
території Красноградської міської ради протягом пожежонебезпечного
періоду 2022 року.

СЛУХАЛИ: Світлану КРИВЕНКО, голова комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Красноградької міської  ради та
доповіла, що з початку 2022 року на території Красноградської міської ради
виникало декілька пожеж в природних екосистемах (на відкритих територіях),
це горіння сухої рослинності, чагарників, очерету, сухої трави на узбіччях
автошляхів, сміття на сміттєзвалищах.

Основними причинами виникнення пожеж в екосистемах є необережне
поводження з вогнем (занесення вогню з зовні або умисний підпал).

Враховуючи те, що пожежонебезпечний період на території Харківської
області й надалі продовжується незважаючи на прохолодну погоду необхідно
вжити цілий ряд організаційних та практичних заходів аби мінімізувати (не
допустити) в подальшому виникнення маштабних пожеж як на відкритих
територіях (в природних екосистемах) так і лісових масивах, які в свою чергу
наносяться великі матеріальні збитки та уможливлює перекидання вогню на
житлові масиви, які в свою чергу несуть загрозу життю та майну населення, які
мешкає неподалік.



2

З приводу недопущення пожеж, а в наслідок їх ліквідації Красноградька
міська  рада тісно співпрацює з Красноградським РУ ГУ ДСНС України у
Харківській області, ДП «Зміївське лісове господарство», підприємствами,
установами та організаціями, які здійснюють свою господарську діяльність на
території Красноградської міської ради. Крім того, на засіданні сесії
Красноградської міської ради у 2021 році була затверджена  Програма
забезпечення пожежної безпеки на території  Красноградської міської ради на
2021-2025 роки.

ВИСТУПИЛА: Тетяна КОЧУРА , головний  спеціаліст сектору
цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами Красноградької міської  ради, яка ознайомила з
листом  Красноградського РУ ГУ ДСНС України у Харківській області  від
26.05.2022року  № 280/575 «Про  запобігання пожежам  в природних
екосистемах у 2022році» та доповіла , що задля попередження виникнення
пожеж в природних екосистемах (на відкритих територіях) та лісових масивах
протягом пожежонебезпечного періоду постійно вживається певний ряд
заходів, а саме:

- постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо заборони розведення
вогнищ, випалювання трав'яної рослинності, чагарників, очерету,
сільськогосподарське паління, особливо поблизу лісових насаджень;

- ДП «Зміївський лісгосп»  постійно проводить встановлення та
оновлення  наочної агітації на різноманітну  тематику в сфері охорони та
захисту лісу;

- ДП «Зміївський  лісгосп»  продовжує  робота з утворення та поновлення
протипожежних мінералізованих смуг, перекриття позапланових доріг в
лісовим масивах. Лісопожежна станція  при Наталинському лісництві повністю
укомплектована  особовим складом та  всіми необхідними засобами для
швидкого реагування на  виникнення лісових пожеж. Є в наявності на балансі
підприємства пожежний автомобіль «УРАЛ» (ємкістю 6 м³), пожежний модуль
на базі УАЗ, трактор МТЗ -82 з протипожежним плугом.

- Красноградською міською радою спільно з ДП «Зміївське лісгосп »,
підприємствами, установами, організаціями, Красноградським     РУ ГУ ДСНС
у Харківській області опрацьовано порядок обміну інформацією
диспетчерських та чергових служб про виникнення пожеж у лісових масивах;

 - посійно висвітлюється та доводится до населення інформація про клас
пожежної небезпеки в лісових масивах та проводиться роз'яснювальну робота з
питань дотримання правил поведінки під час відвідування лісових насаджень та
попередженню пожеж в екосистемах (на відкритих територіях).

ВИСТУПИВ: Вячеслав РУДЕНКО – головний інспектор відділу
запобігання надзвичайним ситуаціям Красноградського РУ ГУ ДСНС України у
Харківській області і зауважив, що відповідно до вимог пунту 2 статті 19
Кодексу цивільного захисту України до повноважень органів місцевого
самоврядування у сфері цивільного захисту належить забезпечення цивільного
захисту на відповідній території.
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ВИСТУПИЛА: Ольга КАРАПТАН  – начальник відділу житлово-
комунального господарства , благоустрою та екології  Красноградської міської
ради і доповіла про те, що на території м.Красноград  (Красноградським
житлово- ремонтним експлуатаційним підприємством та працівниками з
благоустрою) та старостинських округах Красноградської міської ради
працюють працівники з благоустрою. Працівники з благоустрою в свою чергу
здійснюють покіс трави в населених пунктах, який необхідний для збереження
привабливого і впорядкованого зовнішнього вигляду населених пунктів
громади, в тому числі і попередження виникнення пожеж.

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення міська комісія
ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію про запобігання і недопущення
виникнення пожеж в природних екосистемах (на відкритих територіях) та
лісових масивах на території Красноградської міської  ради протягом
пожежонебезпечного періоду 2022 року.

2. Рекомендувати ДП «Зміївський лісгосп»:
- заборонити розведення вогнищ, випалювання трави в лісових

насадженнях, сільськогосподарське паління поблизу лісових масивів;
- посилити контроль за станом пожежної безпеки в лісах, у тому числі, що

межують з населеними пунктами на території Красноградської міської ради;
- здійснити комплекс протипожежних заходів в лісових масивах;
- рекомендувати ДП «Зміївський лісгосп» організувати патрулювання

(рейди) в лісових масивах і з числа працівників підприємства та проводити
роз'яснювальну роботу серед населення, які відвідує лісові масиви;

- при виникненні лісових пожеж негайно повідомляти диспетчерські
служи Красноградського РУ ГУ ДСНС у Харківській області, підприємства,
установи та організації, Красноградську міську  раду.

3. Рекомедувати керівникам підприємств, установ та організацій усіх
форм власності, які здійснюють свою діяльність на території Красноградської
міської ради влаштувати протипожежні смуги (бар'єри, опашки та інше) та
організувати прибирання сухої рослинності навколо своїх підприємств,
особливо тих, що межують з лісовими масивами, щоб виключалась можливість
перекидання лісових пожеж на об'єкти та споруди підприємств, а в наслідок
пожеж на об'єктах (підприємствах) -поширення вогню на лісові масиви та на
відкриту територію (екосистему).

4. Відділу освіти Красноградської міської  ради довести до керівників
закладів освіти та здобувачів освіти інформацію щодо дотримання правил
пожежної безпеки на відкритих територіях (в екосистемах).

 5. Відділу житлово- комунального господарства , благоустрою та екології
Красноградської міської ради, старостам старостинських округів продовжити
організаційну роботу з покосу трави,  в тому числі боротьбу з карантинними
бур'янами (амброзією полинолистою), прибирання сухих рослинних залишків в
населених пунктах громади.
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6.Красноградському  ККП  постійно  проводити організаційну роботу   з
упорядкування  місць зберігання твердих побутових відходів (сміттєзвалищ),
кладовищ, тощо.

ІI. Про посилення  інформаційно-роз’язнювальної  роботи  з
питання щодо покращення стану пожежної та техногенної безпеки.

ВИСТУПИЛА: Тетяна КОЧУРА , головний  спеціаліст сектору цивільного
захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами Красноградької міської  ради, яка ознайомила з  листом
Красноградського РУ ГУ ДСНС України у Харківській області  від
27.05.2022року  № 280/583 «Про  посилення інформаційно-роз’язнювальної
роботи»

СЛУХАЛИ: Вячеслава РУДЕНКА – головного інспектора відділу
запобігання  надзвичайним  ситуаціям  Красноградського  РУ ГУ ДСНС
України у Харківській області,  який доповів  про стан пожежної та техногенної
безпеки та  зауважив  про необхідність посилення  інформаційно-
роз’яснювальної роботи, щодо покращення стану пожежної та техногенної
безпеки на території Краснограської міської ради.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення міська комісія
ВИРІШИЛА:

 Керівникам структурних підрозділів та комунальних підприємств
Красноградської міської ради, старостам старостинських округів:

1.Вжити невідкладних заходів з попередження виникнення пожеж,
надзвичайних ситуацій та загибелі людей, а також виконання в повному обсязі
запропонованих приписами заходів у сфері пожежної, техногенної безпеки та
цивільного захисту, зокрема особливу увагу приділити стану
електрогосподарства, блискавкозахисту, зовнішньому та внутрішньому
протипожежному водопостачанню, автоматичним системам протипожежного
захисту, шляхам евакуації, первинним засобам пожежогасіння.

2.Організувати та провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з
працюючим персоналом стосовно дотримання правил пожежної та техногенної
безпеки з відповідними записами в журналах інструктажів.

3. Відділу організаційного забезпечення та контролю, старостам
старостинських округів Красноградської міської ради проводити
роз’яснювальну та інформаційну  роботу  серед  населення щодо  необхідності
дотримання  правил пожежної безпеки в житловому секторі, екосистемах, лісах
та під час  виявлення  вибухонебезпечних предметів.

4.Рекомендувати керівникам ТОВ Медіапростір «Вісті  Красноградщини»,
ТРК Красноградщини «Центр», посилити  інформаційно-просвітницьку роботу
з населенням  щодо дотримання  правил пожежної безпеки в житловому
секторі, екосистемах, лісах та під час  виявлення  вибухонебезпечних
предметів, шляхом  запровадження  постійних  рубрик у засобах масової
інформації.
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Загальний контроль за виконанням рішення позачергового засідання міської 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Красноградської міської територіальної громади від ЗО травня 2022 року 
№ 3 покласти на заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів - Наталію ЗІНЧЕНКО.

Голова міської комісії з питань ТЕБ і НС 
міський голови 
м. Красноград

Світлана КРИВЕНКО

Секретар
міської комісії з питань ТЕБ і НС 
м. Красноград Ольга КАРАПТАН


