
 

 

 

 

 

 

Про заходи щодо боротьби  

з підпалюванням стерні та  

сухої рослинності, недопущення 

виникнення пожеж на території  

області на 2017 рік 

 Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, законів України 

“Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про рослинний світ”, 

“Про тваринний світ”, розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 11 січня 2017 року № 9-р “Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту на 2017 рік”, протоколу від 27.04.2017 № 2 засідання 

обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій, Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України, 

затверджених наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства 

України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи від 04 грудня 2006 року № 730/770, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2007 року за  

№ 313/13580, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 26 квітня 2017 року № 412 “Про охорону 

врожаю 2017 року від пожеж”, керуючись Законом України “Про місцеві 

державні адміністрації” та з метою недопущення виникнення пожеж на 

сільськогосподарських угіддях, полезахисних лісосмугах та яружно-балочних 

насадженнях на території області: 

          1. Затвердити 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 (далі - План заходів), що додається. 

          2. Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських 

територій облдержадміністрації (Дзигім), рекомендувати Головному 

управлінню ДСНС України у Донецькій області (Ільченко), Донецькому 

обласному управлінню лісового та мисливського господарства (Стороженко), 

Державній екологічній інспекції в Донецькій області (Вишневський), ГУ 

Національної поліції у Донецькій області (Аброськін), сільгосппідприємствам 
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незалежно від форми власності, ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго” (Жуков) 

організувати в межах компетенції виконання Плану заходів. 

3. Рекомендувати виконавчим органам міських рад, радам об’єднаних 

територіальних громад, райдержадміністраціям та військово – цивільним 

адміністраціям  забезпечити: 

виконання Плану заходів в межах повноважень; 

проведення спільно з Донецьким обласним управлінням лісового та 

мисливського господарства протягом червня-серпня 2017 року роз’яснювальної 

роботи серед населення з питань дотримання правил пожежної безпеки  при 

відвідуванні лісів та недопущення розпалювання вогню у місцях, розташованих 

поблизу сільськогосподарських угідь, та місцях, прилеглих до лісових масивів і 

лісопаркових зон, із залученням місцевих засобів масової інформації; 

надання департаменту агропромислового комплексу та розвитку 

сільських територій облдержадміністрації інформації щодо виконання Плану 

заходів до 05 числа кожного місяця протягом липня – вересня 2017 року. 

4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на 

департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій 

облдержадміністрації, контроль – на заступника голови облдержадміністрації 

Лаврика В.О. 

Голова облдержадміністрації, 

керівник обласної військово- 

цивільної адміністрації П.І. Жебрівський 


