
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово- 

цивільної адміністрації 

________________ № ___________ 

ПЛАН 

заходів щодо боротьби з підпалюванням стерні та сухої рослинності, недопущення виникнення пожеж на сільськогосподарських 

угіддях, полезахисних лісосмугах та яружно-балочних насадженнях на території Донецької області на 2017 рік 

 

№ 

з/п 
Найменування заходів Термін виконання Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1. Проведення аналізу стану пожежної безпеки на підприємствах, в 

установах та організаціях аграрного сектору економіки та розроблення за 

результатами аналізу комплексних планів заходів із запобігання 

пожежам, загибелі на них людей і знищенню матеріальних цінностей 

постійно Територіальні органи ГУ ДСНС України у 

Донецькій області, райдержадміністрації, 

військово-цивільні адміністрації, виконавчі 

органи міських рад, сільгосппідприємства 

незалежно від форми власності 

2. Організація спільних патрулювань пожежонебезпечних ділянок лісових і 

хлібних масивів (у тому числі, полів після збирання врожаю зернових 

колосових культур) із залученням засобів масової інформації, підрозділів 

добровільної пожежної охорони, підприємств і організацій, працівників 

місцевої пожежної охорони, лісокористувачів та громадськості з метою 

недопущення спалювання стерні та сухої рослинності. Забезпечення 

вказаних ділянок засобами наглядної протипожежної агітації.  

протягом пожежо-

небезпечного 

періоду 

Виконавчі органи міських рад, 

райдержадміністрації, військово-цивільні 

адміністрації, територіальні органи ГУ 

ДСНС України у Донецькій області, 

державні підприємства Донецького 

обласного управління лісового та 

мисливського господарства, 

сільгосппідприємства незалежно від форми 

власності  

3. У разі загрози або виникнення пожежі повідомляти територіальні органи 

ГУ Національної поліції у Донецькій області для прийняття відповідних 

заходів у межах повноважень 

протягом пожежо-

небезпечного 

періоду 

Виконавчі органи міських рад, 

райдержадміністрації, військово-цивільні 

адміністрації, територіальні органи ГУ 

ДСНС України у Донецькій області, 

державні підприємства Донецького 

обласного управління лісового та 

мисливського господарства, 

сільгосппідприємства незалежно від форми 
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власності, територіальні органи  ГУ 

Національної поліції України у Донецькій 

області 

4.  Організація роботи щодо сприяння встановленню знаків, що обмежують 

рух авто -, мототранспорту по внутрішньогосподарських дорогах поблизу 

хлібних масивів з метою попередження виникнення пожеж та 

встановлення керівниками сільгосппідприємств всіх форм власності 

заборони руху по тимчасовим дорогам і стежинам через поля зернових 

колосових культур. Організація виготовлення агітаційних матеріалів 

щодо збереження врожаю від вогню (трафарети, листівки) і встановлення 

їх у місцях збирання врожаю, зберігання та переробки зерна і грубих 

кормів 

червень-липень Райдержадміністрації, військово-цивільні 

адміністрації, виконавчі органи міських рад, 

сільгосппідприємства  незалежно від форми 

власності 

5. Надання методичної допомоги районним відділам освіти в організації 

навчання дітей правилам пожежної безпеки в період збирання врожаю і 

заготівлі грубих кормів 

червень-серпень Територіальні органи ГУ ДСНС України у 

Донецькій області 

6. Здійснення контролю за дотриманням правил пожежної безпеки в місцях 

проведення дослідницьких і геолого-розвідувальних робіт поблизу 

хлібних масивів. Проведення інструктажів серед виконавців цих робіт 

щодо недопущення спалювання стерні 

липень Райдержадміністрації, територіальні органи 

ГУ ДСНС України у Донецькій області 

7. Проведення роз'яснювальної роботи із залученням місцевих засобів 

масової інформації з питань дотримання населенням правил пожежної 

безпеки при відвідуванні лісів, переміщенні по території 

сільськогосподарських угідь. Інформування населення про всі випадки 

пожеж і недопущення спалювання стерні, в тому числі про кримінальну 

відповідальність, передбачену ст. 245 Кримінального кодексу України, за 

підпалювання стерні та сухої рослинності 

червень- серпень Райдержадміністрації, виконавчі органи 

міських рад, територіальні органи ГУ ДСНС 

України у Донецькій області, департамент 

інформаційної та внутрішньої політики 

облдержадміністрації  

8. Забезпечення взаємодії протипожежних служб (підрозділів) та формувань 

інших відомств на випадок гасіння великих пожеж хлібних  масивів та 

лісів (державних та ін.), підприємств всіх форм власності 

червень Територіальні органи ГУ ДСНС України у 

Донецькій області, державні підприємства 

Донецького обласного управління лісового 

та мисливського господарства, виконавчі 

органи міських рад, райдержадміністрації 

9. Забезпечення утримання в пожежобезпечному стані захисних лісових 

насаджень, сільгоспугідь, у першу чергу, в пожежонебезпечних лісових 

масивах і насадженнях, які прилягають до населених пунктів, доріг, 

знаходяться у межах ліній електропередач, нафто-, газопроводів 

постійно Державні підприємства Донецького 

обласного управління лісового та 

мисливського господарства, виконавчі 

органи міських рад, райдержадміністрації 



 3 

10.  Встановлення цілодобового чергування працівників лісових пожежних 

станцій, добровільних пожежних дружин (команд) сільгосппідприємств 

на автотранспорті та пристосованій для гасіння пожеж техніці у лісових 

масивах підприємств, які належать до сфери управління Міністерства 

аграрної політики та продовольства України 

протягом 

пожежонебезпечного 

періоду 

Райдержадміністрації, державні 

підприємства Донецького обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства, виконавчі органи міських рад, 

територіальні органи ГУ ДСНС України у 

Донецькій області, сільгосппідприємства 

незалежно від форм власності 

11. Організація проходження навчань з питань пожежної безпеки керівників 

підприємств, проведення протипожежних інструктажів з працівниками 

підприємств, організацій і установ, а з працівниками, що зайняті на 

роботах з підвищеною пожежною небезпекою – спеціальних навчань з 

питань пожежної безпеки, укомплектування штатної чисельності  лісових 

пожежних станцій, підрозділів місцевої та добровільної пожежної 

охорони 

постійно Райдержадміністрації, державні 

підприємства Донецького обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства, виконавчі органи міських рад,  

сільгосппідприємства незалежно від форм 

власності, територіальні органи ГУ ДСНС 

України у Донецькій області 

12. Поновлення мінералізованих смуг, систем протипожежних бар’єрів, в 

лісових масивах, відновлення обладнання та приведення у працездатність 

джерел протипожежного водопостачання, підготовка для забору води 

всіх наявних водонапірних веж, пожежних водойм і пірсів, інших 

інженерно-технічних споруд протипожежного призначення та під’їзних 

доріг до них  

червень Райдержадміністрації, державні 

підприємства Донецького обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства, виконавчі органи міських рад  

13. Відновлення роботи спостережних веж в місцях, де це є необхідним, та 

укомплектування їх засобами зв’язку та оповіщення 

червень Державні підприємства Донецького 

обласного управління лісового та 

мисливського господарства, виконавчі 

органи міських рад, райдержадміністрації 

14. Забезпечення сертифікованими вогнегасниками об’єктів 

сільськогосподарського виробництва, проведення відповідних робіт щодо 

вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій зерноскладів і складів 

грубих кормів, підготовка пожежної і спеціальної техніки, обладнання та 

інвентарю для гасіння пожеж, проведення інструктажів  працівників 

лісових пожежних станцій, місцевої пожежної охорони, пожежних 

команд, добровільних пожежних дружин 

червень Державні підприємства Донецького 

обласного управління лісового та 

мисливського господарства,  виконавчі 

органи міських рад, райдержадміністрації, 

територіальні органи ГУ ДСНС України у 

Донецькій області 

15. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ побутових і виробничих відходів на 

сільськогосподарських угіддях та прилеглих до них територіях, в лісових 

масивах і насадженнях, які прилягають до населених пунктів, доріг, ліній 

електропередач, газо-, нафтопроводів, місць масового відпочинку 

постійно Державні підприємства Донецького 

обласного управління лісового та 

мисливського господарства, виконавчі 

органи міських рад, райдержадміністрації, 
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населення сільгосппідприємства незалежно від форм 

власності, територіальні органи ГУ ДСНС 

України у Донецькій області 

16. Визначення базових пунктів концентрації засобів пожежогасіння на 

випадок гасіння великих лісових пожеж та завершення їх 

укомплектування необхідним протипожежним інвентарем 

червень Державні підприємства Донецького 

обласного управління лісового та 

мисливського господарства, виконавчі 

органи міських рад, райдержадміністрації, 

військово-цивільні адміністрації 

17. Інформування керівників підприємств, установ та організацій аграрного 

сектору економіки щодо необхідності неухильного дотримання вимог 

нормативних актів з пожежної безпеки під час збирання врожаю, 

особливо щодо заборони (неприпустимості) спалювання стерні та 

пожнивних решток  на земельних ділянках, а також вогневої очистки, 

особливо поблизу автомобільних доріг, залізниці, що межують з 

лісонасадженнями,  сільгоспугіддями та хлібними масивами 

протягом 

пожежонебезпечного 

періоду 

Райдержадміністрації,  виконавчі органи 

міських рад, територіальні органи ГУ ДСНС 

України у Донецькій області 

18. Проведення спільних перевірок лісогосподарських та 

сільськогосподарських підприємств щодо готовності їх  до своєчасного 

виявлення та гасіння пожеж в пожежонебезпечний період 

червень Райдержадміністрації,  виконавчі органи 

міських рад, державні підприємства 

Донецького обласного управління лісового 

та мисливського господарства, 

територіальні органи ГУ ДСНС України у 

Донецькій області, Державна екологічна 

інспекція України у Донецькій області 

19. Підготовка резерву паливо-мастильних та вогнегасних матеріалів, 

проведення навчання відповідальних працівників 

червень Державні підприємства Донецького 

обласного управління лісового та 

мисливського господарства, виконавчі 

органи міських рад, райдержадміністрації, 

військово-цивільні адміністрації, 

територіальні органи ГУ ДСНС України у 

Донецькій області, сільгосппідприємства 

незалежно від форм власності 
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20. Організація  роботи щодо визначення відповідальних осіб за 

забезпечення протипожежного захисту на всіх сільськогосподарських та 

лісогосподарських підприємствах 

червень Райдержадміністрації, державні 

підприємства Донецького обласного 

управління лісового та мисливського 

господарства, виконавчі органи міських рад, 

сільгосппідприємства незалежно від форм 

власності 

21. Розгляд на засіданнях відповідних комісій з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій стану виконання заходів 

щодо боротьби з підпалюванням стерні та сухої рослинності, 

недопущення виникнення пожеж на сільськогосподарських угіддях, 

полезахисних лісосмугах та яружно-балочних насадженнях 

липень-серпень Виконавчі органи міських рад, 

райдержадміністрації, територіальні органи 

ГУ ДСНС України у Донецькій області, 

Державна екологічна інспекція України в 

Донецькій області, департамент 

агропромислового комплексу та розвитку 

сільських територій, департамент з питань 

цивільного захисту, мобілізаційної та 

оборонної роботи облдержадміністрації 
 

Заступник керівника апарату облдержадміністрації               Ю.О. Костюніна 

 

План заходів щодо боротьби з підпалюванням стерні та сухої рослинності, недопущення виникнення пожеж на сільськогосподарських угіддях, 

полезахисних лісосмугах та яружно-балочних насадженнях на території Донецької області на 2017 рік підготовлено департаментом агропромислового 

комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації 

 

 

В.о. директора  департаменту агропромислового комплексу  

та розвитку сільських територій облдержадміністрації                                                                               О.В. Дзигім 

 

                     


