
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__17.04.2019_                                                                                                                           №__148______ 

м. Лиман 

Про комплексні заходи щодо 

захисту від пожеж лісів, сільго-

спугідь на території Лиманської 
об'єднаної територіальної гро-

мади у весняно-літній пожежо-

небезпечний період 2019 року 

 

  З метою забезпечення виконання заходів протидії масовим пожежам під час 

весняно-літнього періоду 2019 року і надійного протипожежного захисту лісових ма-

сивів і сільськогосподарських угідь, згідно п.2 ст.19 глави 4, розділу ІІІ Кодексу Ци-

вільного захисту  України, ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Ук-

раїні”  виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  
 

1. Затвердити План дій  виконавчого комітету Лиманської міської ради щодо захисту 

лісів, сільгоспугідь у весняно-літній  пожежонебезпечний період  2019 року (додаток  1). 

2. Затвердити склад тимчасової робочої групи з питань організації і контролю проти-

пожежного захисту лісів, сільськогосподарських угідь і координації дій при ліквіда-
ції лісових пожеж (додаток  2). 

3. Затвердити мобілізаційно-оперативні плани ліквідації лісових пожеж по ДП “Ли-

манське лісове господарство” та Національному Природному Парку “Святі Гори” на 

2019 рік. (додаток  3, 4). 

4. Затвердити план ліквідації великих лісових пожеж на території  Лиманської об'єд-

наної територіальної громади на 2019 рік  (додаток  5). 

5. Зобов’язати керівників управлінь, відділів міської ради та запропонувати   устано-

вам, підприємствам, організаціям незалежно від форм власності і господарювання 

забезпечити виконання заходів щодо захисту від пожеж лісів, сільгоспугідь у весня-

но-літній пожежонебезпечний період 2019 року. 

6. Керівнику тимчасової робочої групи по організації і контролю протипожежного 

захисту лісів, сільськогосподарських угідь і координації дій при ліквідації лісових 

пожеж Драч Ю.А.: 

6.1. Організувати роботу групи по перевірці ходу виконання заходів захисту від по-

жеж  територій Лиманської об'єднаної територіальної громади, які відносяться до 

прогнозованих зон лісових пожеж та сільськогосподарських угідь. 

6.2. Залучати до перевірки виконання заходів і робіт керівників і спеціалістів управ-

лінь, відділів міської ради та організацій і установ незалежно від форм власності і го-

сподарювання. 

6.3. Узагальнені матеріали перевірки  розглянути на засіданні  міської комісії з пи-

тань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 



 

 

7. Керівникам лісових, сільськогосподарських та фермерських господарств,  вироб-

ничому управлінню водоканалізаційного господарства (Токарчик), ДПРЗ-21 ГУ 

ДСНС України в Донецькій області  (Ворона): 

7.1. Для проведення першочергових робіт попереджувального характеру та з метою 

забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з гасінням пожеж у лісах 

та сільгоспугіддях, створити матеріальні резерви відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.09. 2015 року № 775  “Про порядок створення і використан-

ня матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техно-

генного і природного характеру та їх наслідків”. 

7.2  Комісійно перевірити технічний стан наявних пожежних гідрантів, пожежних 

водоймищ та під’їзні шляхи до них та забезпечити заправку пожежних автомобілів  

водою. 

8. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) передбачити виділення коштів 

з резервного фонду міського бюджету на виконання заходів з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з великими лісовими пожежами у весняно-літній 

пожежонебезпечний період 2019 року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 29.03.2002 року № 415 “Про затвердження Порядку використання  кош-

тів резервного фонду бюджету” із змінами. 

9. Відділу економічного розвитку і торгівлі  виконавчого комітету міської ради (Ав-

дєєнко)  розробити заходи по забезпеченню харчуванням еваконаселення та особово-

го складу пожежних команд на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з гасінням великих лісових пожеж та проведенням евакуаційних заходів. 

10. Рекомендувати  державному підприємству «Лиманське лісове господарство» 

(Приходько), Національному Природному Парку «Святі Гори» (Приймачук) та відді-
ленню “Крейдяна флора” Українського степового природного заповідника націона-

льної Академії наук України (Лиманський): 

10.1. До 01.05.2019 року укласти договори по оплаті виконаних робіт з установами та 

підприємствами, які залучаються на гасіння великих лісових пожеж. 

10.2. У разі встановлення 5-го класу пожежної небезпеки (надзвичайна небезпека) 

заборонити на підлеглих територіях відвідування населенням хвойних насаджень та 

заїздів на територію лісового фонду транспортних засобів та інших механізмів, за 
винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети.  

11. Відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку 

виконавчого комітету  міської ради (Титаренко): 

11.1. Довести мобілізаційно-оперативні плани по ліквідації лісових пожеж до конк-

ретних виконавців. 

11.2. Залучити до активної участі при гасінні лісових пожеж промислові підприємст-
ва, сільськогосподарські товариства з обмеженою відповідальністю та інші організа-

ції незалежно від форм власності. 
11.3. Систематично, через засоби масової інформації проводити роз’яснювальну ро-

боту серед місцевого населення та відпочиваючих про дотримання правил пожежної 
безпеки в лісах. 

12.Запропонувати: 

12.1 Лиманській станційно-лінійній дільниці №1 Дніпропетровської дирекції ПАТ 

“Укртелеком” (Кльосова) забезпечити постійний телефонний зв’язок державному 

підприємству «Лиманське лісове господарство», Національному Природному Парку 

“Святі гори” та їх лісництвам, а також  сільським пожежним командам  на пожежоне-

безпечний період. 

12.2 Філії “Лиманський Автодор” Донецького  ДП  “Донецький  облавтодор”            

(Шокола), регіональній  філії  “Донецька залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”  (Бугайов),   



 

 

виконати заходи по обладнанню мінералізованих  протипожежних смуг в межах від-

воду автомобільних шляхів та залізничних колій і забезпечити постійний догляд за 

ними. 

12.3 Регіональній  філії  “Донецька залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”  (Бугайов) органі-
зувати регулярне оголошення по засобах зв’язку на станціях  Лиман, Святогірськ, 

Брусін і в приміських потягах про заборону відвідування лісових масивів в разі над-

звичайної небезпеки та дотримання правил пожежної безпеки на залізничному транс-

порті. 
12.4. Товариству з обмеженою відповідальністю  ТВФ “Форум” (Мальований) заре-

зервувати запас пального на гасіння лісових пожеж в кількості: бензину - 4 тони,  ди-

зпалива – 4 тони. 

13. Прохати міське відділення Національної поліції Слов’янського відділення НП 

України в Донецькій області (Ващелін): 

13.1. Забезпечити громадський порядок в місцях масового відпочинку та надавати 

допомогу державній лісовій охороні по контролю за виконанням правил пожежної 
безпеки в лісах. 

13.2. Вирішити питання про залучення співробітників Національної поліції   до  пере-

сувних груп для спільного патрулювання пожежонебезпечних територій Лиманської 
об’єднаної територіальної громади. 

13.3. Забезпечити виконання заходів щодо обмеження доступу населення і транспор-

тних засобів у лісові масиви, крім засобів лісової охорони та пожежної техніки. 

14. Міськрайонній газеті “Зоря” (Пасічник) постійно висвітлювати на сторінках газе-

ти питання охорони лісу та сільгоспугідь від пожеж. 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника місько-

го голови  Драча Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

  Міський голова        П.Ф. Цимідан 



 

 

Додаток 1 

Затверджено 

рішення виконавчого комітету  

Лиманської міської ради 

__17.04.2019__№____148______ 

План дій 

виконавчого комітету Лиманської міської ради щодо захисту лісів, сільгоспугідь у весняно-літній  пожежонебезпечний період   
2019 року 

№ 

з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін вико-

нання 

1.ОРГАНІЗАЦІЙНИ ЗАХОДІ 
1.1 Відкоригувати, узгодити та затвердити план залучення сил і засобів 

на випадок гасіння пожеж в лісах та лісоугіддях, вжити невідклад-

них заходів щодо поліпшення взаємодії протипожежних служб (ві-
домчих, добровільних, державних, др.). 

ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі гори”, управ-

ління агропромислового розвитку, ДПРЗ №21 ГУ 

ДСНС України в Донецькій області,   старости, відділ 

з питань ЦЗ. 

до 3 травня 

 

1.2 Укласти угоди з відповідними підприємствами і організаціями неза-
лежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності на виді-
лення сил та засобів для гасіння великих пожеж у лісах, сільгоспу-

гіддях. 

ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі гори”, управ-

ління агропромислового розвитку, ДПРЗ №21 ГУ 

ДСНС України в Донецькій області,   старости  

до 17 травня 

1.3 Переглянути та затвердити склад пожежних розрахунків добро-

вільних пожежних дружин, сільських пожежних команд. Закрі-
пити за ними пожежонебезпечні ділянки лісових масивів та об'є-
ктів розташованих в них. 

ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі Гори”, уп-

равління агропромислового розвитку,  старости  

до 20 травня 

1.4 Опрацювати інструкції про заходи пожежної безпеки в лісогоспо-

дарських, сільськогосподарських підприємствах. Призначити 

відповідальних за дотримання заходів пожежної безпеки. 

ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі Гори”, уп-

равління агропромислового розвитку, старости  

до 17 травня 

1.5 Встановити цілодобове чергування працівників пожежно-

хімічних станцій, членів пожежно-сторожової охорони, сільсь-

ких пожежних команд, добровільних пожежних дружин на по-

жежній та пристосованій для гасіння техніці. Забезпечити стра-

хування життя членів протипожежних формувань за рахунок під-

приємств 

ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі Гори”, уп-

равління агропромислового розвитку,  старости  

Протягом поже-

жонебезпечного 

періоду 

1.6 Провести протипожежні інструктажі та навчання з працівниками ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі Гори”, уп- до 21 травня 



 

 

підприємств, організацій та установ, а з працівниками, що за-

йняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою - спеціа-
льні навчання з питань пожежної безпеки 

равління агропромислового розвитку  

1.7 Організувати патрулювання пожежонебезпечних ділянок лісо-

вих масивів, сільгоспугідь та місць масового відпочинку грома-

дян 

ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі Гори”, уп-

равління агропромислового розвитку, старости, МВ 

НП ГУ НП в Донецькій обл 

З настанням сухої, 
жаркої погоди 

1.8 Вжити заходів щодо поліпшення взаємодії з правоохоронними 

органами по встановленню осіб, винних у виникненні пожеж в 

лісах і сільгоспугіддях та притягнення їх до відповідальності згі-
дно з чинним  законодавством. 

ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі Гори”, уп-

равління агропромислового розвитку,  старости  

Протягом року 

1.9 Заборонити сільськогосподарські пали на земельних ділянках, а 
також вогневу очистку в випадках відводу ділянок для автомо-

більних доріг, залізниці, що межують з лісонасадженнями та 
сільгоспугіддями 

ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі Гори”, уп-

равління агропромислового розвитку, регіональна 
філія “Донецька залізниця”, старости, філія “Лиман-

ський Автодор” 

Протягом поже-
жонебезпечного 

періоду 

1. 

10 

Організувати проведення роз'яснювальної роботи серед насе-

лення щодо дотримання правил пожежної безпеки, в т.ч. з залу-

ченням засобів масової інформації. 

ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі Гори”, уп-

равління агропромислового розвитку, редакція газети 

“Зоря”, міське управління освіти 

Протягом поже-

жонебезпечного 

періоду 

1. 

11 

Створити постійно діючу оперативну групу для координації ви-

конання заходів по недопущенню та гасінню великих лісових 

пожеж. 

Голова міської комісії з питань ТЕБ та НС до 21 травня 

1. 

12 

Провести спільні перевірки готовності до весняно-літнього поже-
жонебезпечного періоду лісогосподарських та сільськогосподарсь-

ких підприємств та готовність їхніх сил і засобів до своєчасного ви-

явлення та гасіння пожеж,  обладнання  гідрантами  для заправки  ма-
шин водою. 

Управління агропромислового розвитку, ДПРЗ №21 

ГУ ДСНС України в Донецької області,  відділ з пи-

тань ЦЗ 

до  1 травня 

1. 

13 

Провести спільні тренування по відпрацюванню взаємодії територі-
альних і місцевих органів управління з питань надзвичайних ситуа-

цій та цивільного захисту населення, сил і засобів зацікавлених 

міністерств і відомств по відпрацюванню дій в умовах великих лісо-

вих пожеж у лісах. 

Міська комісія з питань ТЕБ та НС, ДПРЗ №21 ГУ 

ДСНС України в Донецькій області, відділ з питань 

ЦЗ 

до 5 травня 

2. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ  

2.1 Привести в належний стан під'їзні дороги до місць заправки во-

дою пожежної техніки, обладнати пірси і гідранти. 
ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі Гори”, ВУ 

ВКГ, управління агропромислового розвитку 

до 21 травня 

2.2 Створити мінералізовані смуги, систему протипожежних бар'єрів, 

канав, відремонтувати дороги протипожежного призначення, 

вжити інші заходи, щодо запобігання пожежам, забезпечення на-
лежного рівня пожежної безпеки в лісах. 

ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі Гори”, уп-

равління агропромислового розвитку, регіональна 
філія “Донецька залізниця”, філія “Лиманський Авто-

дор” 

до 12 травня 



 

 

2.3 Забезпечити утримання в пожежобезпечному стані лісових про-

сік в межах смуг відчуження ліній електропередач, водопрово-

дів, інші 

ДП «Лиманський держлісгосп», НПП “Святі Гори”, 

Лиманський район електричних мереж 

до 12 травня 

2.4 Вжити заходів щодо ліквідації захаращеності, вітроломів, зга-

рищ, у першу чергу в пожежонебезпечних лісових масивах і на-

садженнях, які прилягають до населених пунктів, доріг, ліній 

електропередач, інших місць масового відпочинку населення. 

ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі Гори”, уп-

равління агропромислового розвитку, філія “Лиман-

ський Автодор”, Лиманський РЕМ, керівники оздо-

ровчих установ 

до 5 травня 

2.5 Доукомплектувати спостережні вежі засобами спостереження, 

зв'язку 

ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі Гори” до 1 травня 

2.6 Забезпечити проведення патрулювання лісових масивів, на період 

високих та дуже високих класів пожежної небезпеки.  
ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі Гори”, МВ 

ГУ МВС в Донецькій області  
Протягом поже-

жонебезпечного 

періоду 

2.7 Створити необхідний резерв коштів та паливо- мастильних ма-

теріалів для проведення патрулювання лісових масивів, а також 

для гасіння можливих лісових пожеж 

ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі гори”, фінан-

сове управління міської ради 

до 1 травня 

2.8 Завершити підготовку пожежної і спеціальної техніки, облад-

нання та інвентарю для гасіння пожеж, провести навчання праців-

ників пожежо-хімічних станцій, сільських пожежних команд, до-

бровільних пожежних дружин. 

ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі Гори”, уп-

равління агропромислового розвитку, ДПРЗ №21 ГУ 

ДСНС України в Донецькій області 

до 20 травня 

2.9 Установити на в'їздах в лісові масиви відповідні заборонні зна-

ки, шлагбауми, а з настанням пожежонебезпечного періоду ви-

ставити пости із складу лісової охорони та працівників НП щодо 

забезпечення обмеження доступу населення і транспортних за-

собів, крім засобів лісової охорони, пожежної техніки 

ДП «Лиманський лісгосп», НПП “Святі Гори”, уп-

равління агропромислового розвитку, МВ НП ГУ НП 

України в Донецькій області  

до 1 травня 

3. ЗАХОДИ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ.  

3.

1 

Уточнити склад, схему оповіщення та збору керівного складу циві-
льного захисту 

Відділ з питань  цивільного зазисту, мобілізаційної 
роботи та військового обліку 

до 1 травня 

3.

2 

Уточнити схему оповіщення організацій, підприємств на випадок 

можливих лісових пожеж. 
Відділ з питань  цивільного зазисту, мобілізаційної 
роботи та військового обліку 

до 1 травня 

 

 

Розроблено та підготовлено відділом з питань ЦЗ, моброботи  та військового обліку виконавчого комітету міської ради 

 

Начальник відділу                                                                                                                                      В.І.Титаренко 

 

 

Керуючий справами                 Р.О.  Малий 



 

 

 

Додаток 3 

Затверджено 

рішення виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 

___17.04.2019_№___148_______ 

 

МОБІЛІЗАЦІЙНО-ОПЕРАТИВНИЙ ПЛАН 

ліквідації лісових пожеж на території  Державного підприємства „Лиманське  лісове  господарство” 

 у пожежонебезпечний період  2019 року 

                                                                                               

Лісництво  

Органи управління, підприємства, 

установи, організації, що виділяють 

сили і засоби для гасіння пожеж 

Сили і засоби, що залучаються 

Номери телефо-

нів виклику сил і 
засобів 

особовий 

склад (праці-
вники) 

пожежна техніка та інструменти (од.) 

автомобі-
льна 

 

трак-

торна 

 

інша 

ручний не-
механізова-

ний інстру-

мент  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дробишевське ЛПС Дробишевського  лісництва 10 5 1 - 10 0505115186 

  АФ „Шевченківська” 5 1 1 - 5 33-1-40; 33-1-41 

 ДЕММ 5 1 - - 5 6-37-82 

 Зал.станція  Лиман 5 1 - - 5 6-22-50 

 
РВ ГУ ДСНС     України в Донецкій 

області 
5 1 - - 5 

101; 

4-15-01 

 РАЗОМ: 30 9 2  30 - 

Лиманське ЛПС Лиманського лісництва 10 7 2 - 10 
066 6121655 

6-32-94 

 Філія  „Лиманський Автодор” 5 1 1 - 5 
050 2993307 

2-34-25 

 ФГ „Кредо” 5 1 -  5 099 6479957 

  РЗП-6 5 - - - 5 6-32-82 

 БМЕУ-1 5 - - - 5 
095 6509940 

6-22-25 

 
РВ ГУ  ДСНС  України в Донецькій 

області 
5 1 - - 5 

101; 

4-15-01 

 РАЗОМ: 35 10 3  35  

Ямпільське ЛПС Ямпільського лісництва 10 4 1 - 10 095 4077081 



 

 

32-1-58 

 Локомотивне депо 5 1 1 - 5 
050 3476780 

6-23-00 

 СТОВ „Торське” 5 1 - - 5 0955218098 

 КМС-10 5 - 1 - 5 
050 6284524 

6-21-92 

 Дистанція сигналізації та зв'язку 5 1 - - 5 
095 349881 

6-22-40 

 
РВ ГУ  ДСНС    України в Донецькій 

області 
5 1 - - 5 

101; 

4-15-01 

 РАЗОМ: 35 8 3 - 35  

Ямпільське Дистанція  колії 5 1 - - 5 23-82 

 ПАТ „Тернівське” 5 1 1 - 5 34-1-40; 34-1-41 

 Вагонне депо  5 1 - - 5 24-59 

 ТОВ „Ярівське” 5 1 - - 5 34-5-48; 34-5-49 

 
РВ ГУ ДСНС України в Донецькій об-

ласті 
5 1 - - 5 

101; 

4-15-01 

 РАЗОМ: 35 9 2  35  

Резерв: Пожежний потяг 5 1 - - 5 30-55 

 Філія „Лимаський автодор” 5 1   5 2-34-25 

 ВСЬОГО : 130 35 10  130  
 

 

 

 

Головний лісничий ДП   „Лиманське лісове господарство”:  О.Б.Приходько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               Додаток 4   

               Затверджено 

               рішення виконавчого комітету    

               Лиманської міської ради 

               __17.04.2019____№__148_ 

 

МОБІЛІЗАЦІЙНО-ОПЕРАТИВНИЙ ПЛАН 

гасіння лісових пожеж по НПП „Святі Гори” (Святогірське природоохоронне відділення) на 2019 рік. 
 

 

Природоо-

хороне на-

уково   до-

сліне 

віділення 

( ПОНДВ) 

Органи  управ-

лін-

ня,підприемства, 

установи, органі-
зації, що виділя-

ють сили і засоби 

для гасіння по-

жеж 

Сили і засоби, що залучаються Номери 

телефонів виклику сил і 
засобів 

Особовий 

склад  

(праців-

ники) 

Пожежна техніка та інструменти (од) 

автомобі-
льна 

тракторна Пожежні 
модулі, мо-

топомпи 

Ручний шанце-
вий інстумент 

Святогір-

ське 

ПОНДВ 

СПП НПП «Святі 
Гори» 

8 3 2 - 10 0954354170 

ДПРЗ № 21 ГУ 

ДСНС 

 

5 2 - 1 10 4-15-01, 101 

 ГП Лиманський 

лісгосп 

 

5 1 1 - 7 0958900012, 

2-69-64 

с. Новоселівка - - - - 6 0669996106 

с. Ярова , Олек-

сандрівка 

6 - - - 6 0509340521 

Всього: 24 6 3 1 39 - 

 

 

 

Директор НПП «Святі Гори»              C.І.Приймачук 

 



 

 

 

               Додаток  5 

               Затверджено 

               рішення виконавчого комітету    

               Лиманської міської ради 

               __17.04.2019___№__148___ 

ПЛАН 

ліквідації великих лісових пожеж на території виконавчого комітету Лиманської міської ради 

 в 2019 році 
І. Розрахунок залучення сил і засобів від воєнізованого підрозділу ГУ ДСНС України в Донецькій області   

№ 

п/

п 

Найменування 

підрозділу 

 

Спосіб викликання 

Виділити Термін прибуття 

до місця призна-

чення 

 

Примітки  Особистого 

складу  

Техніки Шанцевий 

інструмент 

1. Слов'янський 

зведений загін 

№2 

ГУ ДСНС в До-

нецькій області  

Через  Департамент 

ЦЗ Донецької обл-

держадміністрації або 

ДПРЗ-21 ДСНС 

4-15-01, 050-605-06-06 

30 4 30 “Ч” + 6.00. 

Лиманське 

лісове господарс-

тво 

 

 

ІІ. Розрахунок  сил  пожежної охорони Лиманського районного відділу ДСНС України в Донецькій області 
№ 

п/

п 

 

Найменування держлі-
сгоспу 

 

Найменування  

лісництва 

ППЧ – професійна пожежна час-
тина 

СДПЧ – самостійна державна по-

жежна частина 

 

Сили  зусилля  
 

Додаткові сили 

(згідно укладених договорів) 

1.  Лиманський Лиманське СДПЧ-69 ППЧ -122 Місцева пожежна команда  

с.Дробишево 2.  Лиманський Дробишевське СДПЧ-69 ППЧ-122 

3. Лиманський Ямпільське СДПЧ-69 ППЧ -122 Місцева пожежна команда с. Зарічне 

4 Лиманський Лиманське МПРК ЦБГ ППЧ-122 Місцева пожежно-рятувальна команда 

Центру безпеки громадян м. Лиман 

5. НПП “Святі гори” Святогірське СДПЧ-69 ППЧ-122  Місцева пожежна команда с. Рубці 
 

Розроблено та підготовлено відділом з питань ЦЗ, моброботи  та військового обліку виконавчого комітету міської ради 

 

Начальник відділу                                                                                                                                      В.І.Титаренко 

Керуючий справами                 Р.О.  Малий



 

 

 Додаток 2                                    

                                                                                                             Затверджено 

рішення виконавчого 

комітету Лиманської   
міської ради 

__17.04.2019__ № __148____ 

Склад  

тимчасової робочої групи з питань організації контролю протипожежного 

захисту лісів, сільгоспугідь і координації  дій при ліквідації лісових пожеж 

у весняно-літній  пожежонебезпечний період 2019 року 

Драч Ю.А.  -  перший заступник міського голови, керівник  робочої групи  

Ворона В.В. -  начальник ДПРЗ-21 ГУ ДСНС України в Донецькій області,  заступ-

ник голови комісії з питань ТЕБ та НС, заступник керівника тимчасової 
робочої групи (за згодою) 

Члени робочої групи: 

Авдєєнко Н.П. - начальник  відділу економічного розвитку та торгівлі міської ради 

 

Бугайов С.В. - начальник регіональної філії “Донецька залізниця” (за згодою) 

 

Ващелін Е.М. - начальник МВ НП ГУ НП України в Донецькій області (за згодою) 

 

Вероцький І.В. - начальник району електричних мереж (за згодою) 

 

Демидова В.В. - головний лікар центральної районної лікарні  
 

Задорожний О.О. -  начальник відділу агропромислового розвитку міської ради 

 

Кльосова О.В. - начальник станційно-лінійної дільниці №1 Дніпропетровської філії 
ПАТ “Укртелеком” (за згодою)   

Муравльова О.М. - заступник міського голови 

 

Приходько О.Б. - директор ДП “Лиманське  лісове господарство (за згодою) 

 

Приймачук С.І. 
 

- директор Національного Природного парку “Святі Гори” (за згодою) 

Пасічник О.А. - головний редактор  міськрайонної газети “Зоря” 

 

Токарчик  О.І. - директор Лиманського ВУ ВКГ (за згодою) 

 

Титаренко В.І. - начальник відділу з питань ЦЗ, моброботи  та військового обліку ви-

конавчого комітету міської ради 

Чалий Ю.М. - головний лікар КНП "центру первинної медико-санітарної допомоги" 

Лиманської міської ради 

Шокола Е.В. - начальник філії “Лиманський автодор” Державної  акціонерної компа-

нії «Автомобільні дороги України» (за згодою)   
 

Розроблено та підготовлено відділом з питань ЦЗ, моброботи  та військового обліку 

Начальник відділу                                                                                  В.І.Титаренко 

 

Керуючий справами                                                                               Р.О.Малий 


