
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

______20.06.2018                                                                                                   №__189______ 

                                                                 м. Лиман 

 

 

 

Про охорону врожаю 2018 року 

 від пожеж 

 

 

На виконання розпорядження Голови Донецької обласної державної 
адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 06.06.2018 року          
№ 700/5-18 «Про охорону врожаю 2018 року від пожеж», відповідно до пункту         
29 частини першої статті 19, статті 55 Кодексу цивільного захисту України, Правил 
пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 
України 05 березня 2015 року за № 252/26697, Правил пожежної безпеки в 
агропромисловому комплексі України, затверджених наказом Міністерства аграрної 
політики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 04 грудня 
2006 року № 730/770, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня      
2007 року за № 313/13580, керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою забезпечення пожежної безпеки та недопущення 
пожеж врожаю і сільгосптехніки під час збирання зернових культур, заготівлі грубих 
кормів, а також у місцях їх зберігання і переробки у 2018 році, виконавчий комітет 
міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити заходи щодо забезпечення охорони врожаю 2018 року від пожеж 

(далі – Заходи) що додаються. 

2. Рекомендувати:  

2.1. Управлінню агропромислового розвитку Лиманської міської ради 

(Задорожний) разом з 21 державним пожежно-рятувальним загоном 
Головного управління ДСНС України у Донецькій області (Ворона) 
розробити відповідні заходи і забезпечити їх виконання; 

2.2. 21 державному пожежно-рятувальному загону Головного управління 
ДСНС України у Донецькій області (Ворона) у строк до 29.06.2018 

року організувати і провести в порядку, передбаченому 
законодавством, роботу щодо протипожежного захисту посівів 
зернових культур, місць переробки та зберігання врожаю підприємств 



всіх форм власності та господарювання. 

2.3. Лиманському РЕМ ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (Вероцький) 
організувати в червні 2018 року проведення перевірки технічного 

стану опор та кріплень на лініях електропередачі, які проходять через 
хлібні масиви з метою попередження пожеж. 

3. Редакції Лиманської міськрайонної  газети «Зоря» (Пасічник) спільно з                     
21 державним пожежно-рятувальним загоном Головного управління ДСНС 
України у Донецькій області (Ворона) в липні-серпні 2018 року підготувати 

цикл публікаційних матеріалів з питань профілактики попередження пожеж 
хлібних ланів та складів грубих кормів під час збирання врожаю. 

4. Координацію роботи з виконання рішення та інформування про хід його 
виконання в термін до 29 червня та до 10 серпня 2018 року покласти на      

21 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС 
України у Донецькій області (Ворона). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 
голови Драча Ю.А. та заступника міського голови Фесенка В.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                П.Ф. Цимідан  



       ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 

20.06.2018___№____189__ 

       Заходи 

         щодо забезпечення охорони врожаю 2018 року від пожеж 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Строк 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 

1.  Проведення спільної наради з питань забезпечення 

охорони врожаю від пожеж. 

Червень 

2018 року 

Управління агропромислового розвитку  міської ради 

(Задорожний), 21 державний пожежно – рятувальний 

загін Головного управління ДСНС України у Донецькій 

області (Ворона). 

2.  Організація і проведення роз'яснювальної роботи серед 

учнів учбових закладів з попередження пожеж через 

пустощі дітей з вогнем. 

Червень - 

липень 

2018 року 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської 

ради (Діденко). 

3.  Організація влаштування захисних протипожежних смуг, 

прибирання сухоі рослинності, несанкціонованих звалищ 

сміття навколо населених пунктів, котеджових містечок, 

дачних та садових товариств, об’єктів, розміщених у 

лісових масивах 

Червень - 

липень 

2018 року 

Управління агропромислового розвитку  міської ради 

(Задорожний), 21 державний пожежно – рятувальний 

загін Головного управління ДСНС України у Донецькій 

області (Ворона), ДП «Лиманське лісове господарство» 

(Приходько), НПП «Святі гори» (Приймачук ), КП 

«Зеленбуд» (Мороз), старости сіл та селищ 

 4.  Перевірка наявності та справності пристроїв для подачі 

звукових сигналів з метою оповіщення людей на випадок 

пожежі, а також запасів води для здійснення 

пожежогасіння на території сільських населених пунктів, 

дачних товариств у місцях , які визначені орнанами 

місцевого самоврядування 

 Червень 

2018 року 

21 державний пожежно – рятувальний загін Головного 

управління ДСНС України у Донецькій області (Ворона), 

старости  сіл та селищ 

5.  Отримання від сільськогосподарських підприємств, 

розташованих на території Лиманської міської ради 

інформації щодо забезпеченості засобами 

протипожежного захисту техніки, задіяної у збиранні 

врожаю, та стану готовності протипожежних формувань 

Червень 

2018 року 

 

Управління агропромислового розвитку  міської ради 

(Задорожний), 21 державний пожежно – рятувальний 

загін Головного управління ДСНС України у Донецькій 

області (Ворона). 



6.  Проведення через місцеві засоби масової інформації 

роз’яснювальної роботи серед населення щодо заходів 

пожежної безпеки, заборони встановлення наметів і 

розведення вогнищ поблизу хлібних та лісових масивів 

Червень - 

серпень  

2018 року 

 

Управління агропромислового розвитку  міської ради 

(Задорожний), 21 державний пожежно – рятувальний 

загін Головного управління ДСНС України у Донецькій 

області (Ворона). 

7.  Вжиття заходів щодо посилення контролю за виконанням 

фермерськими та іншими сільськогосподарськими 

підприємствами до початку та під час збирання врожаю 

Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі 

Україні, затверджених наказом Міністерства аграрної 

політики України, Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій України та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 

04.12.2006 № 730/770, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 05.04.2007 за № 313/13580.  

Червень – 

липень  

2018 року 

Управління агропромислового розвитку  міської ради 

(Задорожний), 21 державний пожежно – рятувальний 

загін Головного управління ДСНС України у Донецькій 

області (Ворона). 

8.  Інформування виконавчого комітету Лиманської міської 

ради про недоліки, що існують в сільгосппідприємствах 

району щодо забезпечення охорони від пожеж врожаю і 

грубих кормів в місцях їх зберігання. 

Червень   

2018 року 

Управління агропромислового розвитку  міської ради 

(Задорожний), 21 державний пожежно – рятувальний 

загін Головного управління ДСНС України у Донецькій 

області (Ворона). 

9.  Розгляд на засіданні комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій питань про 

стан виконання заходів щодо забезпечення 

протипожежного захисту врожаю 2018 року. 

Червень  

2018 року 

Міська комісія з питань ТЕБ та НС, 21 державний 

пожежно – рятувальний загін Головного управління 

ДСНС України у Донецькій області (Ворона), відділ з 

питань НС міської ради (Титаренко) 

10.  Розроблення заходів щодо боротьби з підпаленням стерні 

та сухої рослинності, недопущення виникнення пожеж на 

сільськогосподарських угіддях, полезахисних лісосмугах 

та яружно – балочних насадженнях на території 

Лиманської міської ради. 

Червень 

2018 року 

Управління агропромислового розвитку  міської ради 

(Задорожний), 21 державний пожежно – рятувальний 

загін Головного управління ДСНС України у Донецькій 

області (Ворона), ДП «Лиманське лісове господарство» 

(Приходько), НПП «Святі гори» (Приймачук) 

 

 

Заступник міського голови                              В.П. Фесенко 
 

Начальник  21 державного пожежно- 

рятувального загону Головного управління  

ДСНС України у Донецькій області 

підполковник служби цивільного захисту                                                              В.В. Ворона  

 

 

Керуючий справами                                                                                                                                  Р.О. Малий 


