
УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

___09.07.202__                                                                                              №___363_____

м. Лиман

Про  заборону  відвідування

лісових  масивів  у

пожежонебезпечний  період

2020 року

    

    З метою попередження надзвичайних ситуацій, спричинених високою пожежною

небезпекою 5-го класу (надзвичайна небезпека) на території Лиманської об“єднаної

територіальної громади, забезпечення пожежної безпеки лісових масивів,  відповідно

до  п.2  ст.19 Кодексу  Цивільного захисту України,   розпорядження Голови Донецької

обласної  державної  адміністрації  від  19.06.2020 року  №623/5-20 «Про  заборону

відвідування  на території Донецької області  лісових масивів у  пожежонебезпечний

період 2020 року», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні»: 

1.  Заборонити  у  період  надзвичайної  небезпеки  2020  року  відвідування

населенням хвойних насаджень,  заїзд  транспортних засобів на територію лісового

фонду,  розведення  багать  та  паління  у  лісі  на  території   Лиманської  об“єднаної

територіальної громади.

2.  Запропонувати  ДП  «Лиманський  лісгосп»  (Приходько),  НПП «Святі  Гори»

(Приймачук)  в  пожежонебезпечний період  при 5-му класі  (надзвичайна  небезпека)

забезпечити приведення в повну готовність пожежної техніки і обладнання, пожежно-

спостережних  пунктів,  розробку  і  затвердження  комплексних  оперативно-

мобілізаційних  планів  гасіння  лісових  пожеж,  маршрутів  і  графіків  наземного

патрулювання  лісів,  створення  резерву  паливно-мастильних  матеріалів  та

протипожежного обладнання для ліквідації  можливих загорянь та пожеж в лісових

насадженнях підвідомчих підприємств.

3. Відділу агропромислового розвитку міської ради (Задорожний) вжити заходів

щодо  посилення  контролю  за  виконанням  фермерськими  та  іншими

сільськогосподарськими  підприємствами  протипожежних  заходів  під  час  збирання

врожаю 2020 року. 

4.  Запропонувати  Лиманському відділенню поліції  Слов'янського  ВП ГУНП в

Донецькій  області  (Угнівенко)  разом  з  ДП  «Лиманський  лісгосп»  (Приходько)  та

ДПРЗ-21 ГУ ДСНС в Донецькій області (Ворона)  забезпечити громадський порядок в



місцях  масового  відпочинку  і  попередження  можливих  загорянь,  організувати  та

узгодити спільні рейди і патрулювання в лісових масивах.

5. Рекомендувати  ДПРЗ-21 ГУ ДСНС в Донецькій області (Ворона) привести в

готовність  всю  необхідну  техніку  та  особовий  склад  підрозділів  на  випадок

виникнення  масових  лісових  пожеж.  Забезпечити  взаємодію  всіх  залучених

підрозділів та техніки для повної ліквідації лісових пожеж у разі їх виникнення.

        6.  Дане розпорядження оприлюднити на  веб-сайті Лиманської міської   ради. 

         7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови  Драч Ю.А.

Міський голова П.Ф. Цимідан


