УКРАЇНА

КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. Незалежності,83, м. Кіцмань, 59300, тел/факс (03736) 2-15-33, e-mail: kicman-ns(a)meta.иа

ПРОТОКОЛ № 16
чергового засідання районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Кіцмань

12 травня 2020 року

Головував” голова районної комісії з питань ТЕБ та НС - голова районної
державної адміністрації - Олексій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ.

Присутні: Члени районної комісії з питань ТЕБ та НС (за списком) та
запрошені.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про стан епідемічної ситуації на території Кіщманського райо
спричиненої коронавірусом 2019-пСо¥ та недопущення його занесення та
поширення на території Кіцманського району.
2.
Про попередження виникнення нещасних випадків і надзвичайн
ситуацій на водних об’єктах Кіцманського району у весняно-літній період 2020
року.
3. Про попередження виникнення пожеж, пожеж у лісах, природних
екосистемах, а також пожеж, пов’язаних зі спалюванням сухої трави, сміття та
відходів на території Кіцманського району.
По першому питанню порядку денного:
ВИСТУПИЛИ:
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Олексій Денисович - голова районної державної
адміністрації.
ХРОМЮК Володимир Васильович - головний лікар КНП «Кіцманська
ЦРЛ»;
ВОДЯНЧУК Юрій Миколайович - завідувач Кіцманської міжрайонної
філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я
України».
Враховуючи епідемічну ситуацію на території Кіцманського району,
спричиненою коронавірусом 2019-пСоУ, з метою недопущення його занесення
та поширення на території Кіцманського району, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про стан епідемічної ситуації на території Кіцманського
району спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ взяти до відома.
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По другому питанню порядку денного:
ВИСТУПИВ:
ГУЦУЛЯК Віктор Євгенович - начальник Кіцманського РС УДСНС України
в Чернівецькій області.

За результатом
ВИРІШИЛА:

виступу,

з

урахуванням

обговорення,

комісія

1. Власникам водогосподарських об‘єктів, головам сільських рад,
рекомендувати об’єднаним територіальним громадам вжити заходів щодо приведення
даних об‘єктів згідно вимог наказу МВС України від 10.04.2017
№ 301 «Про
затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України», а також
обладнати водні об’єкти, які не використовуються як рекреаційні зони (місця
стихійного відпочинку), попереджувальними знаками «КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!»
за рахунок власників (орендарів) або органів місцевого самоврядування.

Термін - до 29.05.2020 року
2. Кіцманському РС УДСНС України в Чернівецькій області спільно з
сектором з питань оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з
правоохоронними органами та мобілізаційної роботи районної державної
адміністрації районну газету «Вільне життя» та районне радіомовлення довести
основні правила поведінки людей на воді, а також виготовити та організувати
вручення під розпис, головам ОТГ, сільським головам «Пам’ятки керівникам органів
місцевого самоврядування, власникам та орендарям водних об’єктів».

Термін - до 25.06.2020 року
По третьому питанню порядку денного:
ВИСТУПИВ:
ГУЦУЛЯК Віктор Євгенович - начальник Кіцманського РС УДСНС України
в Чернівецькій області.

За результатом
ВИРІШИЛА:

виступу,

з

урахуванням

обговорення,

комісія

1. Кіцманському РС УДСНС України в Чернівецькій області забезпечити
проведення роз’яснювальної роботи з населенням через засоби масової інформації
щодо небезпеки підпалу сухої трави, особливо на об’єктах природно-заповідного
фонду та правил поведінки у них.

Термін - до 29.05.2020 року
2. Керівникам підприємств, установ, лісокористувачам, сільськогосподарських
підприємств спільно з головами об’єднаних територіальних громад, сільських рад
посилити інформування щодо протидії пожежам у приватному житловому секторі та
природних екосистемах, у тому числі:
- заборони спалювання сухої трави і залишків рослинності на
сільгоспугіддях, вздовж доріг, поруч з лісовими масивами на територіях приватних
садиб та очерету у водоймах;
- ліквідації звалищ сміття, побутових і виробничих відходів у лісах,
лісозахисних смугах, торфовищах і на прилеглих до них територіях;
- очищення лісових масивів від захаращень, у першу чергу, тих, що

з
прилягають до населених пунктів, у межах просік під повітряними лініями
електропередач, нафто-газопроводів;
- створення та оновлення мінералізованих смуг, протипожежних розривів,
ремонту та будівництва водоймищ, доріг протипожежного призначення;
- проведення рекреаційного облаштування територій лісових масивів у
місцях масового відпочинку населення,
- попередити власників земельних ділянок де виникали випадки загорання
сухої трави про адміністративну та кримінальну відповідальність.

Термін - до 29.05.2020 року
3. Лісокористувачам, ДПРЧ-9 УДСНС України у Чернівецькій області
підтримувати у постійній оперативній готовності наявні сили і засоби, для
своєчасного реагування у разі виникнення лісових пожеж на території району та
створити необхідний резерв паливно-мастильних матеріалів, для забезпечення
техніки, що залучається до гасіння пожеж в екосистемах.

Термін - постіно
4. Лісокористувачам забезпечити взаємодію з підрозділами місцевої пожежної
охорони, місцевими пожежними командами, лісопожежними командами,
добровільними пожежними дружинами щодо реагування на надзвичайні ситуації та
відпрацювати порядок їх залучення. У місцях з масовим перебування людей
організувати висвітлення соціальної реклами та розміщення листівок, плакатів щодо
дотримання правил пожежної безпеки в побуті.

Термін - постіно
5. Рекомендувати головам об’єднаних територіальних громад та сільських рад
розглянути на засіданнях виконавчих комітетів питання щодо заборони спалювання
сухої трави і залишків рослинності на сільгоспугіддях, вздовж доріг, та розведення
багать на полях, поруч з лісовими масивами на територіях приватних садиб та
присадибних ділянках що межують з територіями природно-охоронного фонду та
наголосити про адміністративну та кримінальну відповідальність, яка настає за
вчинення даних правопорушень.

Термін - до 29.05.2020 року

Голова районної
державної адмініст
голова районної комісії
з питань ТЕБ та ЙС
Головний спеціаліст сектору з питань
оборонної роботи, цивільного захисту,
взаємодії з правоохоронними органами
та мобілізаційної роботи - секретар
районної комісії з питань ТЕБ та НС

ексій ДОБРОВОЛЬСЬКИИ

Юрій СЕВЕРИН

