УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 29.04.2011 року № 121
Про проведення заходів
з благоустрою населених
пунктів району та дотримання
вимог пожежної безпеки у
пожежонебезпечний період
З початку квітня 2011 року на території району значно загострилась
ситуація з пожежами в природних екосистемах, їх кількість з початку року
досягла 21 випадку, внаслідок цих пожеж вогнем знищено 4,2 га лісових
насаджень. Основними причинами лісових пожеж залишаються порушення
вимог пожежної безпеки населення під час перебування в лісах та
несанкціоноване випалювання залишків рослинності працівниками
агрогосподарств під час проведення сільськогосподарських робіт.
З метою вжиття додаткових кардинальних заходів щодо протидії
пожежам у природних екосистемах та на виконання окремого доручення
першого заступника голови облдержадміністрації щодо протидії пожежам у
природних екосистемах від 21.04.2011 року № 2733/43/2-11:
1. Директорам державних підприємств «Олевське лісове господарство»,
«Білокоровицьке лісове господарство» (Вознюк В.П.,ШевчукЮ.І.), ДП
«Олевський лісгосп АПК» (Гайченя І.В.), Поліського природного заповідника
(Жила С.М.), директору ДП «Олевськторф» (Ковальчук А.В.) у
пожежонебезпечний період:
1.1. Організувати дієве спостереження за лісовими масивами та
торфополями, патрулювання пожежонебезпечних ділянок лісових, торф’яних
масивів та місць відпочинку громодян.
1.2. Забезпечити своєчасне виявлення лісових пожеж з метою ліквідації їх
на початковій стадії.
1.3. Забезпечити залучення додаткових сил та засобів на випадок гасіння
лісових пожеж та своєчасне інформування про їх виникнення.
1.4. Постійно підтримувати у справному стані спеціальну техніку,
створити необхідні запаси пально-мастильних матеріалів.

1.5. Посилити пожежний контроль напередодні та під час свят та
провести відповідну роз’яснювальну роботу, в тому числі через засоби масової
інформації, зокрема щодо недопущення випалювання стерні, сухостою та
побутових відходів.
1.6. Продовжувати роботу із встановлення осіб, винних у виникненні
пожеж у лісах, на торфополях і сільгоспугіддях, та притягнення їх до
відповідальності згідно з чинним законодавством.
2. Начальнику Олевського районного відділу управління МНС України в
Житомирській області (Стужук В.М.):
2.1. Забезпечити своєчасне залучення підпорядкованих пожежнорятувальних підрозділів до гасіння великих лісових та торф’яних пожеж, а
також належну взаємодію з підрозділами лісової та місцевої пожежної охорони.
2.2. Продовжити проведення спільних рейдів з перевірки бойової
готовності лісових пожежних станцій під час пожежонебезпечного періоду.
2.3. Висвітлювати в друкованих та електронних засобах масової
інформації питання необхідності дотримання вимог пожежної безпеки у лісах,
на торфополях, сільгоспугіддях району.
2.4. Здійснити перевірку технічного стану зовнішнього та внутрішнього
протипожежного водопостачання об’єктів, задіяних під час проведення свят.
3. Відділу освіти райдержадміністрації провести роз’яснювальну роботу
серед учнів загальноосвітніх шкіл району щодо обмеження відвідування лісів та
заборону використання відкритого вогню в місцях відпочинку громодян.
4. Начальнику Олевському РВ УМВС України в Житомирській області
(Бовсуновський Ю.В.):
4.1. За поданням лісогосподарських підприємств забезпечити проведення
слідчих дій щодо виявлення та притягнення до відповідальності винуватців
лісових пожеж.
4.2. Сприяти лісогосподарським підприємствам у вирішення питання
обстеження та заборони відвідування населення лісових масивів у
пожежонебезпечний період.
5. Провідному спеціалісту поста екологічного контролю «Олевськ»
(Бурмаці В.А.) здійснити перевірки щодо виявлення осіб, які порушують
екологічні та пожежні норми. Про проведену роботу письмово проінформувати
райдержадміністрацію до 15 числа щомісячно.
6. Рекомендувати виконкомам сільських, селищних та міської рад:
6.1. Розробити заходи та закріпити території міста Олевськ і населених
пунктів за підприємствами, установами, організаціями та приватними
підприємцями усіх форм власності з метою постійного їх утримання в
належному санітарному стані.
6.2. Провести паспортизацію полігонів твердих побутових відходів.

6.3. Заключити договори з підприємствами, установами, організаціями та
підприємцями всіх форм власності по вивозу твердих побутових відходів на
полігони.
6.4. Розробити графіки подворового вивозу сміття по вулицям та
провулках сіл, селищ та м. Олевськ.
6.5. Провести роз’яснювальну роботу та розробити заходи з метою
контролю та постійного їх утримання в належному санітарному стані
закріплених територій за підприємствами, установами, організаціями та
підприємцями всіх форм власності.
6.6. Під час проведення заходів з благоустрою населених пунктів району
зосередити особливу увагу на прибиранні та вивезенні побутових відходів і
сміття, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, приведенні в належний санітарний
стан полігонів твердих побутових відходів, паркових зон, скверів, цвинтарів,
місць поховань, ринків та закріплених територій (вулиць, тротуарів,
комунальних доріг). Звернути увагу на благоустрій природних джерел питного
водопостачання.
7. Затвердити склад робочих груп щодо виявлення випадків спалювання
сухої рослинності на території району (додається).
8. Районній газеті «Зорі над Убортю» (Черних Г.Г.) забезпечити
обов’язкове інформування населення про погодні умови, надзвичайну пожежну
безпеку в лісах та одночасно звертати увагу громодян на необхідність
додержання вимог пожежної безпеки в лісах, а також висвітлювати хід
проведення заходів з озеленення та благоустрою території району.
9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Мельника Г.В.

Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

Затверджено
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 29.04.2011р № 121

Склад
робочих груп щодо виявлення випадків
спалювання сухої рослинності на территорії Олевського району
І-група
1.Ушко Володимир Іванович

начальник відділу з питань НС
райдержадміністрації, керівник групи

2. Курильчук Леонід Іванович

дільничний інспектор РВ УМВС України
в Житомирській області (за згодою)

3.Майгун Юрій Володимирович

інженер по охороні лісу ДП «Олевське
лісове господарство» (за згодою)

4. Бурмака Василь Адамович

провідний спеціаліст екологічного посту
«Олевськ» (за згодою)

5. Торгонський Дмитро Борисович

старший інспектор ДПН Олевського РВ
УМНС України в Житомирській області
(за згодою)
ІІ-група

1. Гришенчук Володимир Федорович

заступнику начальника Олевського РВ
УМНС України в Житомирській області,
керівник групи (за згодою)

2. Скумін Іван Васильович

інженер по охороні лісу ДП «Олевський
лісгосп АПК» (за згодою)

3. Бондарь Михайло Івановвич

дільничний інспектор РВ УМВС
України в Житомирській області
(за згодою)

4. Ходаківський Юрій Васильович

головний спеціаліст екологічного посту
«Олевськ» (за згодою)
_________________________________________

