
                                                                                                  п р о є к т
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 

24 грудня 2020 року                              3 сесія 8 скликання

Про затвердження Програми забезпечення пожежної 
безпеки на території Лука-Мелешківської сільської 
територіальної громади на 2021 рік

З  метою  запобігання  та  ліквідації  пожеж  на  території  Лука-
Мелешківської  сільської  територіальної  громади,  у  відповідності  до  вимог
пункту 4 частини 1 ст.19 Кодексу Цивільного захисту України, пункту 21
частини 1  ст.  91  Бюджетного  кодексу  України,  керуючись  п.22 ч.1  ст.  26
Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                                ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму забезпечення пожежної безпеки на території
Лука-Мелешківської  сільської  територіальної  громади  ОТГ   на  2021  рік
(додається).                                 

2. Виконавчому комітету сільської ради:
     2.1.Забезпечити виконання Програми.
     2.2.  Розробити  порядок  відшкодування  пального  державній

пожежно-рятувальній  частині  ______ на  ліквідацію  пожеж  в  разі  їх
виникнення на території громади.

3.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на сільського
голову Августовича Б.І..    

Сільський  голова                                                        Богдан АВГУСТОВИЧ

 
     



Додаток 1
до рішення 3 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№      від 24.12.2020 року

П Р О Г Р А М А
забезпечення пожежної безпеки на території

Лука-Мелешківської сільської територіальної громади  
на 2021 рік

  
          На території сільської ради ОТГ виникають пожежі, які знищують та
пошкоджують будівлі та споруди, завдають  матеріального збитку жителям
громади.  Трапляються  випадки,  що  в  вогні  гинуть  люди.  Основною
причиною пожеж є недотримання населенням елементарних вимог правил
пожежної безпеки. В господарських садибах допускається складування сіна,
соломи  та  інших  грубих  кормів  в  близькості  до  житлових  будинків  і
господарських  будівель.  Порушуються  вимоги  пожежної  безпеки  під  час
спалювання дикоростучих  трав,  рослинності,  їх  залишків,  сухого  листя  та
сміття. 
          Особливо ускладнюється пожежна безпека з настанням сухої жаркої
погоди.  
          На сьогодні, на території сільської ради ОТГ склалося складна ситуація
з організацією гасіння пожеж, що викликає занепокоєння та стурбованість
жителів села.  
          
            На сьогодні формуванням в районі, що здатне професійно ліквідувати
пожежі, є державна пожежно-рятувальна частина  _____________ Державної
служби  України  з  надзвичайних  ситуацій,  яка  на  сьогодні  недостатньо
фінансується з державного бюджету в тому числі і в забезпеченні паливно-
мастильними матеріалами.

                 З метою профілактики та попередження пожеж на території
сільської ради  забезпечити  виконання протягом року наступних заходів:

 -  стан  протипожежного  захисту  села  розглянути  на  черговому  засіданні
виконавчого комітету;    
 
-  протягом травня-червня  на території  села з  залученням інспекторського
складу  Вінницького районного відділу ДСНС України в  Вінницькій області
організувати  навчання  населення  вимогам  правил  пожежної  безпеки.
Провести інструктажі з попередження пожеж та випадків загибелі людей на
них,  насамперед  з  людьми  похилого  віку,  багатодітними  та
неблагополучними  родинами,  особами,  що  зловживають  спиртними
напоями;   



 - протягом 10 днів  на території сіл ОТГ організувати та провести заходи
щодо  прибирання  території  та  садиб  села  від  захаращеності  сміттям,
дикоростучих трав, рослинності та сміття;   
                                                                                                                          
  -  протягом   літнього   періоду  здійснити  заходи  щодо  приведення  на
території сіл ОТГ в належний стан існуючих природних водних джерел для
використання  їх  для  відбору  води  пожежними  автомобілями  для  гасіння
можливих пожеж;   

-  протягом  місяця   вивчити  можливість  виготовлення  і  розміщення  в
найбільш людних місцях  села  попереджувальної  агітації  з  протипожежної
тематики;  

 -  забезпечити  відшкодування  пального  державній  пожежно-рятувальній
частині ____________ за ліквідацію пожеж, в разі їх виникнення на території
сільської ради.  Фінансування  Програми у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 91
Бюджетного  кодексу  України,  здійснюється  за  рахунок  коштів  сільського
бюджету  в  сумі  ________________________________________  гривень.
Відповідальним за виконання Програми є виконавчий комітет сільської ради
сільської ради.

Секретар сільської ради                                     Оксана ШЕВАНЮК


