УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 03.02.2011 року № 37
Про виконання в районі
Закону України
«Про пожежну безпеку»

В районі проводиться певна робота по попередженню виникнення пожеж
та попередженню загибелі людей на пожежах, під час надзвичайних ситуацій. З
участю працівників державного нагляду у сфері пожежної безпеки Олевського
районного відділу управління МНС України в Житомирській області
організовуються виступи в трудових колективах, школах, дитячих дошкільних
закладах на протипожежну тематику та діям в надзвичайних ситуаціях.
Пропаганда безпечного поводження з вогнем проводиться через засоби
масової інформації, зокрема через районну газету «Зорі над Убортю», Олевську
міську газету «Новини Олевська» та газету «Незалежна».
Проте за минулий рік на території району виникло 120 пожеж із
матеріальними збитками 812 тисяч 231 гривня. У вогні загинуло 10 людей.
Найбільша кількість пожеж в 2010 році сталася на території міста Олевська
– 32 пожежі, Новоозерянської селищної ради – 11 пожеж, Новобілокоровицької
селищної ради – 9 пожеж, Тепеницької сільської ради – 8 пожеж, РуднєБистрянської, Кишинської, Лопатицької, Радовельської сільських рад по 5
пожеж, Білокоровицької, Жубровицької, Сущанської по 4 пожежі,
Замисловицької, Копищенської, Юрівської сільських рад та Дружбівської
селищної ради по 3 пожежі, Жовтневої, Зольнянської, Зубковицької,
Комсомольської, Хочинської сільських рад по 2 пожежі, Журжевицької,
Кам’янської, Майданської сільських рад по 1 пожежі.
Причинами виникнення пожеж є необережне поводження з вогнем – 65
пожеж, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації
печей – 30, порушення пожежної безпеки при влаштуванні електромереж – 19,
грозовий розряд – 2, несправність виробничого обладнання – 2, пустощі дітей з

вогнем – 1, порушення ППБ при проведені електро, газо зварювальних робіт – 1.
В поточному році за 1 місяць в районі сталося 6 пожеж, випадків загибелі
людей не зареєстровано.
З метою покращення профілактичної роботи по попередженню виникнення
пожеж та загибелі і травмування людей на пожежах:
1. Затвердити заходи по проведенню пожежно-технічного мінімуму серед
населення району (додаються).
2. Відповідальність за виконання заходів покласти на керівників
підприємств, установ та організацій усіх форм власності, міського, сільських та
селищних голів.
3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови
райдержадміністрації від 12.05.2009 р. № 142 «Про виконання в районі Закону
України «Про пожежну безпеку».
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації Трохоненко О.А.

Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
розпорядження голови
райдержадміністрації
від 03.02.2011р. № 37
ЗАХОДИ
по проведенню пожежно-технічного мінімуму та діям
в надзвичайних ситуаціях серед населення Олевського району
1. Службі державного нагляду у сфері пожежної безпеки Олевського
районного відділу управління МНС в Житомирській області:
1.1. Перевірити протипожежний стан об’єктів з масовим перебуванням
людей, об’єктів життєзабезпечення, великими матеріальними цінностями та
об’єктів сільськогосподарського виробництва усіх форм власності.
Постійно
1.2. Публікувати в районній газеті «Зорі над Убортю», міській газеті
«Новини Олевська» та газеті «Незалежна» матеріали з питань попередження
пожеж та загибелі людей на пожежах та діям в надзвичайних ситуаціях.
Постійно
1.3. Приймати участь у проведенні семінарських заняттях з керівниками
підприємств, установ та сільськими і селищними, міським головами по питаннях
покращення протипожежної безпеки.
Постійно
1.4. Перевірити якість роботи по навчанню населення правилам пожежної
безпеки міською, сільськими та селищними радами, Новобілокоровицьким БКП,
Дружбівським ПЖКГ, підприємствами та установами району.
Постійно
2. Сільським, селищним та міській радам, Новобілокоровицькому
багатогалузевому комунальному підприємству, Дружбівському ПЖКГ:
2.1. Виготовити і розмістити у вестибулях, під’їздах житлових будинках
таблички з короткими інструкціями по протипожежній безпеці.
Постійно
2.2. Виготовити та встановити вітрину з наочними матеріалами по
пропаганді правил пожежної безпеки біля адмінбудівель.
3 квартал
2.3. Провести масове навчання населення правилам пожежної безпеки по
місцю проживання.
Постійно
3. Відділу освіти райдержадміністрації:
3.1. Із залученням працівників оперативно-рятувальної служби проводити
роз’яснювальну роботу серед дітей шкільного та дошкільного віку по
попередженню пожеж в побуті та діям в надзвичайних ситуаціях.
Постійно

3.2. Проводити батьківські збори в навчальних закладах району з питань
попередження пожеж по причині пустощів дітей з вогнем.
Постійно
3.3. Спільно з працівниками оперативно-рятувальної служби проводити
екскурсії дітей до пожежних частин району, де з ними проводити навчання по
обережному поводженню з вогнем та діям в надзвичайних ситуаціях.
Постійно
3.4. З метою попередження пожеж та загибелі людей на них обладнати в
кожному навчально-виховному закладі спеціальні куточки, стенди з відповідною
протипожежною літературою та наглядною агітацією.
Постійно
3.5. Проводити в навчально-виховних закладах району єдиний День
пожежної безпеки.
Щомісяця
4. Міській, сільським та селищним радам, управлінню праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації, територіальному центру по
обслуговуванню одиноких громадян похилого віку, відділу культури
райдержадміністрації, Олевській ЦРЛ, Олевському РВ УМВС України в
Житомирській області:
4.1. Проводити попереджувальні та роз’яснювальні бесіди на
протипожежну тематику серед населення району та одиноких громадян
похилого віку, неблагополучних сімей, осіб схильних до зловживання
алкогольними напоями.
Постійно
4.2. З метою попередження пожеж, надзвичайних ситуацій та загибелі
людей на них обладнати в кожному клубі, будинку культури, сільських
лікарських амбулаторіях, поліклініках та відділеннях ЦРЛ, Кишинському
стаціонарному відділенні одиноких громадян похилого віку, дільничних пунктах
міліції, адмінбудівлях спеціальні куточки, стенди з відповідною протипожежною
літературою, наглядовою агітацією та діями в надзвичайних ситуаціях.
Постійно
5. Районній газеті «Зорі над Убортю», міській газеті «Новини Олевська»,
газеті «Незалежна»:
5.1. Публікувати матеріали з питань попередження пожеж та загибелі
людей на пожежах та діям в надзвичайних ситуаціях.
6. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності, міському, сільським та селищним головам:
6.1. Провести масове навчання населення правилам пожежної безпеки та
діям в надзвичайних ситуаціях на виробництві та за місцем проживання.
Постійно
6.2. Про проведену роботу по навчанню населення правилам пожежної
безпеки та діям в надзвичайних ситуаціях на виробництві та побуті щомісячно

інформувати Олевський районний відділ управління МНС в Житомирській
області.
Щомісяця
6.3. З метою попередження пожеж та загибелі людей на них обладнати
адмінбудівлі установ та підприємств, магазини по продажу алкогольних та
тютюнових виробів, АЗС спеціальними куточками та стендами з відповідною
протипожежною літературою, наглядовою агітацією та діями в надзвичайних
ситуаціях.
Постійно
_______________________________________

