
УКРАЇНА
Лука-Мелешківська сільська рада

Вінницького району Вінницької області
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних

ситуацій 

ПРОТОКОЛ   № 4
позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

01 квітня 2022 року                                                               с.Лука-Мелешківська

Головував:  голова  комісії з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  і
надзвичайних ситуацій Августович Б.І.

Присутні: члени комісії у кількості - 15 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І. «Про посилення заходів щодо запобігання та протидії масовим
пожежам у природних екосистемах громади у пожежонебезпечний
період 2022 року»

СЛУХАЛИ: голову  комісії з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  і
надзвичайних ситуацій Августовича Б.І..

У зв’язку з пожежонебезпечним періодом Головним управлінням
ДСНС України у Вінницькій області проводяться заходи щодо запобігання та
протидії  масовим  пожежам  на  об’єктах  та  в  населених  пунктах  у
пoжeжoнeбeзпeчнийжoнeжoнeбeзпeчнийбeжoнeбeзпeчнийзпeжoнeбeзпeчнийчний період 2022 року.

3  настанням  найбільш  критичного  пожежонебезпечного  періоду на
території громади спостерігається велика кількість пожеж, які виникають
на  полях  фермерських господарств,  приватних осіб та  на  плесах
водоймищ  в  межах  населених  пунктів внаслідок спалювання стерні,
післяжнивних залишків та розведення багать. 

Враховуючи  вимоги  протокольного  рішення  обласної комісії  з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо
посилення заходів щодо запобігання та протидії масовим пожежам у
природних екосистемах області у пожежонебезпечний період 2022 року
(протокол чергового засідання № 10 від 31.03.2022 року)

ВИРІШИЛИ:



1. Забезпечити безумовне  виконання  вимог  наказу  Начальника
обласної військової адміністраціі від  28 березня 2022 року № 210 «Про
встановлення заборони на відвідування лісів населенням».

Термін виконання:
постійно, на час запровадження режиму воєнного стану

2. На офіційному веб-сайті  сільської ради та сторінках соц.мереж
періодично  робити  оголошення-нагадування  про  заборону  на відвідування
лісів населенням на території Вінницької області. Проводити роз’яснювальну
роботу серед населення щодо дотримання заходів пожежної безпеки під час
перебування на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, заплавах річок,
лісосмугах, присадибних ділянках та недопущення спалювання стерні, сміття
та залишків рослинності.

Термін виконання:
постійно, на час запровадження режиму воєнного стану

3. Командиру добровольчого формування територіальної оборони
№ 1 Безносюку А.М. організувати силами членів добровольчого формування
контроль за пожежною обстановкою в сільськогосподарських угіддях,
природних екосистемах  шляхом  патрулювань, своєчасно інформувати
місцеві підрозділи лісогосподарських підприємств, ДСНС  України,  Лук-
Мелешківську  сільську  раду  про  виникнення  пожеж  та  за можливості
самостійно  вживати  заходів  щодо  ïx гасіння  до  прибуття  пожежно-
рятувальних підрозділів та затримання порушників із суворим дотриманням
заходів безпеки.

Термін виконання:
постійно

4. Старостам старостинських округів  (Кухар В.А.,  Тернопільсько-
му О.П.)  начальнику Відділу  управління  майном та  будівництва  (Процен-
ко Д.Л.)  прорахувати нагальні потреби для вжиття заходів щодо ліквідації
стихійних сміттезвалищ побутових i виробничих відходів, насамперед тих,
що розташовані у лісових масивах, лісосмугах, на  сільськогосподарських
угіддях, торфовищах i прилеглих до них територіях.

Термін виконання:
до 4 квітня, контроль - постійно

5. Спільно  із  лісокористувачами  розглянути  питання  щодо
облаштування мінералізованих смуг навколо лісових масивів, уздовж доріг
та з боку населених пунктів.

Термін виконання:
протягом пожежонебезпечного періоду



6. З  метою  недопущення  спалювання  cyxoï  трави,  стерні  та
післяжнивних залишків на полях, недопущення застосування відкритого
вогню в лісових масивах громади запровадити стимулювання громадян у
вигляді  грошової  винагороди  в  розмірі  1 000  гривень  за  оперативне
інформування про пожежі і  загоряння у природних екосистемах громади з
наданням  доказів  про  причетність  конкретних  осіб  до  вчинення  даного
правопорушення.

Результати голосування: «за» - 11, «проти» - 3, «утримались» - 1.
Термін виконання:

 протягом пожежонебезпечного періоду

7. Юридичному  відділу  (Бондар  В.М.),  фінансовому  відділу
(Шило  В.М.)  вивчити  можливість  використання  бюджетних  коштів  для
грошової винагороди за оперативне інформування про пожежі і загоряння у
природних екосистемах громади.

Термін виконання:
протягом пожежонебезпечного періоду

8.   Через  офіційні  інформаційні  ресурси  –  веб-сайт  Лука-
Мелешківської сільської ради  довести до відома громадськості вимоги цього
рішення.

Голова Комісії                                                           Богдан АВГУСТОВИЧ
Секретар Комісії                                                        Оксана ШЕВАНЮК


