УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 25.03.2011 року № 81
Про підготовку до пожежонебезпечного періоду та
запобігання лісовим і
торф’яним пожежам
В 2010 році на території району в житловому секторі та на об'єктах
різних форм власності сталося 120 пожеж, в лісах, болотах і торф’яниках – 6
пожеж. Вогнем було охоплено 12,6га лісових масивів та боліт.
За січень-березень поточного року виникло 22 пожежі та загоряння, у
вогні загинула 1 особа.
Найбільш пожежонебезпечне становище склалось в населених пунктах
м. Олевська, Тепеницької, Руднє-Бистрянської, Кишинської, Лопатицької,
Радовельської, Білокоровицької, Сущанської, Замисловицької сільських та
Новоозерянської Новобілокоровицької селищних рад. У вогні загинула 1
особа.
З метою посилення протипожежного захисту та на виконання вимог
Закону України «Про пожежну безпеку»:
1. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації
(Михайленко В.А.) забезпечувати дотримання підприємствами, установами і
організаціями галузей агропромислового виробництва вимог законодавства з
пожежної безпеки. Здійснювати контроль та перевірку пожежогасильної
техніки.
2. Начальнику Олевського РВ УМНС України в Житомирській області
(Стужук В.М.), редакції районної газети «Зорі над Убортю» (Черних Г.Г.) вести
роз’яснювальну роботу по запобіганню пожежам в районі, в зв’язку з чим
підготувати ряд статей на сторінках районної газети «Зорі над Убортю».
3. Керівникам сільськогосподарських підприємств незалежно від форм
власності забезпечити цілодобове чергування ДПД на пожежонебезпечний
період. Здійснювати щоденний об’їзд пожежонебезпечних масивів та хлібних
полів, заборонити випал трав в пожежонебезпечний період.

4. Директорам державних підприємств «Олевське лісове господарство»,
«Білокоровицьке лісове господарство» (Гулько С.Д., Шевчук Ю.І.), ДП
«Олевський лісгосп АПК» (Гайченя І.В.), Поліського природного заповідника
(Жила С.М.), директору ДП «Олевськторф» (Ковальчук А.В.) посилити
контроль за безумовним виконанням правил пожежної безпеки в лісах та
торфополях.
Найбільш небезпечні в пожежному відношенні насадження обмежити
мінералізованими смугами, розчистити квартальні просіки, відремонтувати
лісові шляхи для проїзду пожежної техніки, перекрити в’їзди в ліс
шлагбаумами, мінералізувати наявні протипожежні розриви.
При настанні високої пожежної небезпеки заборонити відвідування і
в’їзд організацій і населення в лісові масиви, небезпечні в пожежному
відношенні.
5. Директорам державних підприємств «Олевське лісове господарство»,
«Білокоровицьке лісове господарство» (Гулько С.Д., Шевчук Ю.І.) до 15.04.
2011 року з представниками торфопідприємств та працівниками Олевського РВ
УМНС України в Житомирській області провести спільні перевірки по
забезпеченню протипожежних вимог на полях торфопереробних підприємств
району.
6. Олевському РВ УМВС України в Житомирській області
(Бовсуновський Ю.В.), директорам державних підприємств «Олевське лісове
господарство» (Гулько С.Д.), «Білокоровицьке лісове господарство»
(Шевчук Ю.І.), ДП «Олевський лісгосп АПК» (Гайченя І.В.) до 01.05.2011 року
розробити графіки спільних рейдів по виявленню порушників правил пожежної
безпеки.
7. Начальнику Олевського цеху телекомунікаційних послуг № 16
(Квятковський Г.Л.) забезпечити надійний телефонний зв’язок між лісовими
господарствами району і лісництвами на протязі пожежонебезпечного періоду.
При виявленні пожеж для працівників лісової та пожежної охорони звільнити
канали телефонного зв’язку.
8. Рекомендувати сільським, селищним головам, Олевському міському
голові, керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності:
8.1. Забезпечувати безперешкодне виділення транспортних засобів,
спеціальної техніки та людських ресурсів для гасіння лісових пожеж.
8.2. Визначити відповідальних осіб за протипожежний стан будівель,
приміщень та інших дільниць, на яких покласти контроль за стан
протипожежного режиму, справністю електроустановок, технологічного
обладнання, вжити необхідні заходи до усунення недоліків.
9. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно
з сільськими, селищними радами і сільськогосподарськими підприємствами:

9.1. Здійснювати постійний контроль за готовністю сільських
(міжгосподарських) пожежних команд, справністю пожежогасильної техніки.
9.2. Розробити і затвердити схематичні плани протипожежного захисту
врожаю, на яких нанести смуги проведення покосів, місць розташування скирт
грубих кормів, перекриття тимчасових доріг і стежок, місць установлення
плугів.
9.3. Привести у відповідність вимогам пожежної безпеки виробничі
об'єкти, засоби виробництва та здійснювати нагляд за станом проектів
будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств
агропромислового комплексу.
9.4. Забезпечити місця постійного зберігання грубих кормів блискавкозахистом, мінералізованими смугами, первинними засобами пожежогасіння.
10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови райдержадміністрації згідно розподілу їх обов'язків.
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