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!1лану
орган!зац!йних ! практинншх заход1в
щодо запоб|гацня в!!цикшецнк)
л|сових по:келс у поясеясопебезпеннпй
пер!од 2014 року

Б|дпов|дно до статг| 32 .[!1сового кодексу 9кра!ни, наказу [щхсавного
ком1тету л|сового господарства }кра!ни в1д 27 чудня 2044 роч ')х[э 278 "|{ро
затвердження ||равил поя<ежно! безпеки в л1сах }кра!ни'', зареесщованого
в й1н1стерств| тостиц|! !кра!ни 24 борезня 2005 року за л! з28110608,
кеРу!очись статтями 6' 25' 39 3акону 9кра!ни "|1ро м|сцев! державв!
адм[н1сщац|!", на виконанн'1 розпорядження голови обласно1 державнот
адм1н1сщац|| в|д 01'04.2014 !хгэ 95 "||ро затвердт(ення |1пану орган|зац1йних
| практинних заход1в щодо запоб1гання виникненнк) л1сових похсетс

у поже:конебезпенний пер|од 2014 року'' та з мето!о як!сного проведення
орган!зац1йних 1 практичн1'( з!1ход1в |з запоб|гання виникненнто л1сових по)ке)к

у пожежонебезпенний пер!од 2014 року, оперативного реацвання на мо:кш-тв!
надзвинайн| сицац||, пов'язан| з великими л|совими по)1(еж:}ми' недощ/щення
пор).!цень правил пожех<но| безпеки в л|сах:

1. 3атвердити |[лан орган1зац|йних
запоб1гання виникненнк} л|сових похсехс
2014 року (додасться).

2. Рекоменд1ъати о|льоьким, селищним головам' л!сокориоцгванам
рйону, з урахуванн'{м |1пану орган!зац!йних 1 практинних закод|в щодо
запоб|гання виникненн1о л|сових пожеж у похеэконебезпенний пер1од
2014 року, розробити до 15 кв|тня 2014 року аналог!чн| |1лани на в|дпов|дн|й
територ[| та забезпечити 1х виконанття.

3. €ектору цив1льного захисту районно! держазно! 4дм[н!сщац!|
(йединцев Б.Б.) про виконання розпорядження !нформувати голову районно{
дерхсавно| адм!н|сщац|| через сектор контро.]1к) апар!ц районно! державно|
адм1н[страц1| до 10 т<овтня 2014 року.

4. 1{онтроль за виконанням

!1ерп:ий засцгпник голови
районно| дертсавно1 адм!н|етрац!!

1

у

п! /2з

практичних заход1в щодо
пожеясонебезпечний пер[од

залитцато за собото.

.к. вАР){ш,|нов



зАтввРджвно

Розпоряджент:я голови районно|

плАн
орган|зац!йних ! практичцих заход!в щодо запоб!гання впникненнк) л!сових поясеяс

. у потселсоцебезпечний пер!од 2014 року

державно1 адм1н1отрац11

хэ/4

лъ
з1п

3аходп Биповиальп1 за впконання 1ерпт|п впкопаппя

1. Розробити мо6ь|зац!йяо-оперативп! тллапи л|кв|дац!!
можливих л|сових по'{е'{. пролонгувати договори т!а 2014
р|к з п|лприемствами, оргап|зац!ями, си.'1!! яких т1па|{уеться
за.ттучити ва гас|нття пох<е>к

)1!сокорисцвав| рйону до 10.04.2014

2. уточнити плани евакуац|| населеппя' тварип' м!|1пин'
мехап[зм!в, матер1альних ц;нностсй 

'з 
зоп мохливих

л1сових пожеж та розм!щення |х у безпечних м!сгцх

Рйоппа ком1с1я з питаяь евакуац;!, ком!с!, з
пит,1пь евакуац|! при йштив|вськ!й,
!{овопокровськ1й, всхар1вськ!й се.т1ищ!{их

ралах, в!лпов!дальгт1 посадов! особп за
питанв' евакуап!! с;льських_ сели!пних оал

до 27.о4 '2о\4

з- уточн1'ти плат1 реаграт{ня при виникце|{|{1 пожех( в
природЁих екосистемат (код 20610 - вадзвичйпа ситуац!я,
пов|язапа з л;оово1о по)кеже!о)

чугу1ъський райо[тний в!дд1л [олов:того
утравл!ння державнот служби укра1ни з
|!ацзвичай{!:'< сицац|й у харк!вськ!й
обласй, сектор цив|лъного зах]-!ст рйоннот
деохавтто 1 адм1я|стоап!1

до !4'04'2014

4. €творити оперативций тптаб з л|квйац|| надзвичайво1
ситуац!!. пов'язано1 з великими л!совими по)ке)ками

€ектор цив!льпого з?!\исту районно|
державно| ад1'|1] !отрац1!

у раз1 виникнення
налзвичаино! ситуа!п1

5. уточнити розрах$!ок сил та засоб!в похехогас!ння,
веобх!дпих для гас|япя л|сових пожеж

чуц]ъоьк|.й райовяий в;дд!л [оловтдого
управл|ння державно] сл1ок6и }крани з
11адзвичайних сгттуац|й у {аок|всьйй

до 14.о4.2о|4
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3аходи Биповиальн1 за впковання термн вцкондпвя

област1, сектор цивйьпого захисц рйонио|
дер'(авпот ад'т|в!страш|!, викоякоми
с|.ттьських. сели[дних ра'1. л!сокорисцван|

6. Б!'щтрацтовати порядок взасмол!1 Аля безавар!йпого
в|дк,почення л!н|й елекщоперелан. газопровод!в. як!

цроходять верез л|сов| масиви, у випадку ви1{икнент{я

падзвичйнот сггуац!1 пов'язано! з л1совими по)ке)к,|ми

чуц]вський райо1|1]ий в|дд1л головт1ого

управл!нгш '{ержавно1 сл}.кби укратни 3

1{адзвичйних сицац!й у харк!вськ|й
област!, л1сокористрач1, чугу!ъський Рвм
Ак (харк1воблеяерго>' 9угу!воька ф|л1я
пАт <хаок;вгаз)

до \5.о4.2о],4

7. уточн!г!и порядок над!|ння та отрим![п1'{ !пформал|{ про
ви1{и1о!еяня по)кеж у л!сових масив!!х дисп9тчерськцми та
черговими сл}''кб!|ми

чуц!вський райо1{пий в|дд;л головпого
1правл!ння державно| сщжби }кра1ни з
вадзвичай!|их сицац!й у харк!вськ!й
облас:|. сектор цив;льного зах].'сц районно!
державнот алм|н!страш||. л!сокористран|
райову

до 15'04.2014

8. ||ровести пракгишт| т'авча!{ця з удоскон?[ленвя
моб|л!зал!йно-опера'ивних пл?!я;в л|квйац|'] мо>кливих
л;сових похех

чугу!ъський райов|{ий в|дд;л годовного

рравл!ння ,{ержавно{ служби укратни з

,1адзвичайн!о( сицац|й у {арк|всьйй
област!, сектор цив|льпого з![хисц
чуц1всько] районнот державно]
адм!н!сщаш!1. дп с!у;усво-Бабнанське
л|сове господарство )

липень 2014 року

9. €творити запас матер|аль|{о-техя|ч|{ттх засоб|в для
зат.об;галвя вит'икне11!!ю вадзви*|йних стттуац1й,

пов'язаних 3 л|совими пожеж{|ми. та у ра]| виникнення
пох(е'{ - !х гас|нпя

1еритор1альн| спец|ал!зова*т| службц
1шв!льт|ого захисту району, виконкоми
с!льських. сели1цних рад. л|сокорисцван!

до 25 'о4 .2о14

10. )|'точнэгпт ||латти ре,гРан|{я на т'адзвичай|{| ситуаш|1 з
ли!аяь захисгу в|д пожеж населених гшнкт|в, л!к]вально-

вцкоцкоми йа-цгтв|всько], новопокровськот до 25.04.2о\4



л9
з!!1

заходи виповиальн| за виконання терм!н впкон!ння

оздоровчих заклад1в, склад!в озбросння, розта1пов:|пих у
л!сових маоивах та поблизу н}'(

1| )/тоштити 1нстр1кц|ю щодо д|й пр,ш{1о|очого персоцш1у у
раз| защози або виникненпя падзвичайних ситуад|| у
населених щнкт,!\. роз1а1!ов?|них у л|сових масив!ц 1а

поблиз'у пих

Биконком Бведепсько! се.:птщво{ ради до 25 .04.20|4

12. 11ровести зас!данпя район|{о! ком|с|т з пптань 1ЁБ | |€
цодо готовнос, в|дпов;дних сл1тсб та л!сокористран!в ло
по'(ех(онебезпеч|{ого пер!оду в л|сових яасадхен1'|х

Районна ком1с1я з питапь 1ЁБ ! Ё€ кв!тень 2014 року

1з. 3абезпечити яазем1]е паФу;11ов,1п1!я хвойпих масцв1в,
посилити рсйдову ро6оту з виявлен}!я пору1пник;в
похехно| 6езпекп в л!с?!\

)1|сокорисцвав| рйоцу, чут]вський
районний в'дд|л |оловного управл!няя
,{ержавно| служби укрыни з надзвичйних
сггуаш!й у хаок|вськ|й област|

протягом
похеховебезпечпого

пер|олу

14. 3д|йснтовати конФоль за дотрима11ня1,1
с|льськогосподарськими п|дприсмствами вимог чинвого
закояодавотва щодо проведен11я с;льськогосподарського
випа.'т}ов:шня на д!,,1янк&х. що мея<ротъ з л!совими

}правл!ппя,гропромиолового розвитку
райопцот дерхавнот адм|н|страц!!

протягом
пожежо|{ебезпечцого

пер|од;

15. надавати через засоби масово] !цформад!1 пов|домлен|]я
про клас пожежно] небезпеки у л1сах району, правпла
повед|нки та пожежно'! безпеки при в|лв!дванн| л!сових

)1|сокористрав! району, фомадсько-
!пформаш|йтта газ9та чуц!ъщиви (краспая
звезда), тРк (слобожа1|ка')

протягом
похехот|ебезпеч1]ого

пер1оду

16. €творити патрульн| пооти для попередхевяя досцпу
васеле1{ня та за|эду травспорт[!их засоб!в у хвойв| л!ои в
пер|оди з високим класом пожежяо] цебезпеки

}!1сокорисцвав| рйону, ч}ту!воький

рйоппий в!дд|л (з обслуговуваппя
9уц!вського та [1енеп1зького рйон|в)
гумвс укоа1ни у хаок|вськ!й област|

протягом
пожеховебезпечного

пер|оду

17. 3абезпечити орган|зац|го пад!й1!о] сиотеми опов!щеят]я
зв'язку при виник|{енп[ цадзвичайно| сицац;!, пов'язапо] з
великокэ л1совото пох<ея(ело

!ех телекомув!каш|йвих послуг м 2
*арк!воько| фй!! 11Ат (укртелеком)

протягом
пожежо1|ебезпе!т|{ого

пео!олу
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л,
з/п

заходп Бцповиальп| за впконаппя 1ерм|п впкопаппя

18. Фргав|зувати проведе|1т|я роз'яснювально| роботи серел
населе1||!я цодо дотрима11яя правил пох(ежно1 безпеки в
л!сах. 1 :ому нисл! !з залрення\,| '}асоб!в масово]
!нформаш!!. !нформувати населення про вс! випад{и
пожеж. |} винува1ц|в та покар!шня. яЁ вони понесли за
пооуп!ення пвавил похежяот безпеки

чугу!ъський рйопний в|дл|л головвого
управл!ння .4ержавно[ с,цжби укратни з
надзвичайвих сицац1й у }арк!вськ!й
област!. сек'!ор цив|льного захлсц районно]
державно| алм|н|сраш!!'. л'сокористувач!.
виковкоми с!льських. селид1т1их рад

протягом
похехо1|ебезпечяого

пер|олу

19. 3абезпещдти |{адавт|я медично] допомоги посра)'сц&:!ому
населен}1!о га особам. як; за.'цча1оться ,']ля гас|ння л;сових

Б!дд!л охорояи здоров'я рйон1{о] дерхаввот
адм|н1срац|{, ком}на.ть1]ий з:!к.'1ад охорони
злоров'я *!у; у1вська ценф:шьна районна
л!кар|{я ;м. м.!. коиояет!ка>

пц час гас11'|{я
л!сових по>кех

2о. провести сп!льп| перев|рки готов|{ост| орган1в м|сцевого
самовряд}в,1яня. л|согосподаРськлх п!дприсмсгв до
поя(е)копебезпечпого пер;оду 2014 роц

€ектор цив|льного з?|хиоц райо1|по]
дер)к,внот алмй!сраш||. чугу"1вський

районний в|дд1л |_оловно: о управл!ння
державно| с,цжби укратни з надзвичйних
с|{гуап|й у хаок1вськ!й област;

кв!тень 2014 року

!(ер!вник апарату районнот
дер)кавно! адм1ц!страц|1

меАинцев 2 44 98 _-/>72
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'у

!.!о. ковтун


