
Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій 

від _____________________ № _____ 

 

ПЛАН 

основних заходів з підготовки до пожежонебезпечного періоду 2020 року 

 

№ 

з/п 

Найменування заходів Відповідальні Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1.  Розробити детально скоординований порядок залучення 

сил і засобів, які беруть участь у ліквідації лісових пожеж 

ДП  «Старобільське ДЛМГ» травень  

2020 року 

2.  Перевірити протипожежний стан лісових масивів, 

готовність протипожежних формувань, 

укомплектованість їх технікою та інвентарем 

ДП «Старобільське ДЛМГ», Старобільський 

РВ ГУ ДСНС України у Луганській області 

травень  

2020 року 

3.  Здійснити ремонт пожежних гідрантів, пірсів, 

водонапірних башт та забезпечити безперешкодний 

під’їзд до них 

ДП «Старобільське ДЛМГ», Старобільський 

РВ ГУ ДСНС України у Луганській області, 

органи місцевого самоврядування  

травень  

2020 року 

4.  Забезпечити медичне обслуговування особового складу 

протипожежних формувань та населення при гасінні 

великих лісових пожеж 

КНП «Старобільське РТМО» постійно 

5.  Забезпечити проведення рейдів щодо виявлення 

порушників правил пожежної безпеки в лісах 

ДП «Старобільське ДЛМГ», Старобільський 

РВ ГУ ДСНС України у Луганській області, 

Старобільський ВП ГУ НП в Луганській 

області 

червень-

вересень  

2020 року 

6.  Забезпечити наявність нормативного запасу ПММ, 

шанцевого інструменту та допоміжного протипожежного 

обладнання 

ДП  «Старобільське ДЛМГ» травень  

2020 року 





Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій 

від _____________________ № _____ 
 

 

Плану дій 

щодо попередження та ліквідації пожеж у лісах Старобільського району в пожежонебезпечний період 2020 року 
 

№ 

з/п 

Заходи Відповідальні  Термін  

виконання 
 

1 2 3 4 

1. Організаційні заходи 
1.1 Розробити картографічний матеріал лісових 

масивів з нанесеними на них шляхами, 

протипожежним облаштуванням, місцями 

розташування джерел водопостачання, в тому 

числі свердловин, природних і штучних водойм, 

що можуть використовуватися для збору води під 

час гасіння лісових пожеж 

ДП «Старобільське ДЛМГ». 
до 

04.05.2020р. 

1.2 Відкоригувати плани захисту від пожеж населених 

пунктів, лікувально-оздоровчих закладів та інших 

об’єктів, розташованих у лісових масивах 

Органи місцевого самоврядування, 

керівники об’єктів розташованих у 

лісових масивах. 

до  

04.05.2020 р. 

1.3 Створити районний, селищні (сільські) оперативні 

штаби для координації дій з проведення заходів і 

мінімізації можливих негативних наслідків НС, 

пов’язаних з пожежною небезпекою. 

Райдержадміністрація, Органи місцевого 

самоврядування 

до  

04.05.2020 р. 

1.4 Переглянути та затвердити склад бойових 

розрахунків добровільних пожежних дружин, 

закріпити за ними найбільш пожежонебезпечні 

ДП «Старобільське ДЛМГ», Органи 

місцевого самоврядування 

до 

04.05.2020р. 



 

1 2 3 4 

ділянки лісових масивів 
1.5 

Встановити цілодобове чергування працівників 

лісо пожежних станцій, членів ПСО, ДПД на 

пожежній та пристосованій до гасіння пожеж 

техніці 

ДП «Старобільське ДЛМГ», постійні 

лісокористувачі 

при 

досягненні 

 3-го класу 

пожежної 

небезпеки 
1.6 

Вжити заходів щодо створення добровільних 

пожежних дружин у сільських районах 
Органи місцевого самоврядування 

до 

04.05.2020р. 

1.7 Провести протипожежні інструктажі та спеціальні 

навчання з пожежної безпеки з працівниками 

лісового господарства та лісової промисловості 

ДП «Старобільське ДЛМГ» 
до 

04.05.2020р. 

1.8 Організувати спільне патрулювання рейдовими 

групами пожежонебезпечних лісових масивів і 

місць масового відпочинку громадян. Уточнити на 

планово – картографічних матеріалах маршрути 

патрулювання лісових масивів. 

ДП «Старобільське ДЛМГ», 

Старобільський РВ ГУ ДСНС України у 

Луганській області, Старобільський ВП 

ГУ НП в Луганській області 

до 

30.04.2020 

1.9 Поновити наглядну інформацію на протипожежну 

тематику, встановити знаки попереджувального 

характеру 

ДП «Старобільське ДЛМГ» 

до 

20.04.2020 

1.10 Організувати проведення роз’яснювальної роботи 

серед населення щодо дотримання правил 

пожежної безпеки,у тому числі із залученням 

засобів масової інформації, інформувати 

населення про всі випадки пожеж та покарання 

винних за порушення правил пожежної безпеки 

ДП «Старобільське ДЛМГ», 

Старобільський РВ ГУ ДСНС України у 

Луганській області, Органи місцевого 

самоврядування, засоби масової 

інформації району 

протягом 

пожежонебезп

ечного 

періоду 

1.11 Вжити заходів щодо запобігання 

сількогосподарським підпалам на земельних 

ділянках і вогневій очистці в смугах відведення 

автомобільних доріг і залізниці. Притягувати до 

Райдержадміністрація, Органи місцевого 

самоврядування, ВП ГУ НП в Луганській 

області 

до 

30.04.2020 



 

1 2 3 4 

відповідальності винних відповідно до чинного 

законодавства 
1.12 Узгодити з Луганською дирекцією залізничних 

перевезень питання щодо підготовки та виділення 

пожежних потягів для гасіння лісових пожеж і 

пожеж на території смуг відчуження вздовж 

залізничного полотна 

ДП «Старобільське ДЛМГ» 

до 

30.04.2020 

1.13 Створити резервний запас паливо-мастильних 

матеріалів для заправки пожежної техніки, що 

залучається до гасіння лісових пожеж, здійснення 

патрулювання лісових масивів 

ДП «Старобільське ДЛМГ». 

протягом 

пожежонебезп

ечного 

періоду 
1.14 

Визначити базові пункти концентрації засобів 

пожежогасіння на випадок гасіння великих лісових 

пожеж 

ДП «Старобільське ДЛМГ», Органи 

місцевого самоврядування 

протягом 

пожежонебезп

ечного 

періоду 
1.15 Перевірити наявність і привести в належний 

технічний стан пожежні гідранти (в тому числі на 

водоводах, що проходять лісовими масивами), 

пірси, водонапірні вежі, випробувати їх, 

встановити дороговкази, забезпечити 

безперешкодний під’їзд до них 

Райдержадміністрація, Органи місцевого 

самоврядування, ДП «Старобільське 

ДЛМГ» 

протягом 

пожежонебезп

ечного 

періоду 

1.16 Організувати нагляд за лісовими масивами ДП «Старобільське ДЛМГ» постійно 

2. Інженерно-технічні заходи 
2.1 

Поновити мінералізовані смуги, системи 

протипожежних бар’єрів, канав, відремонтувати 

дороги протипожежного значення  

ДП «Старобільське ДЛМГ» 

протягом 

пожеже 

небезпечного 

періоду 
2.2 Забезпечити утримання в безпечному стані лісових 

просік у межах смуг відчуження ліній 

ДП «Старобільське ДЛМГ», 

Старобільське РЕМ ТОВ «ЛЕО» 
постійно 



 

1 2 3 4 

електропередач, газо-, продуктопроводів 
2.3 Вжити заходів щодо ліквідації захаращеності, 

буреломів та згарищ в пожеже небезпечних 

лісових масивах і насадженнях, які прилягають до 

населених пунктів 

Органи місцевого самоврядування, 

керівники об’єктів розташованих у 

лісових масивах, ДП «Старобільське 

ДЛМГ» 

протягом 

пожеже 

небезпечного 

періоду 
2.4 Завершити підготовку пожежної і спеціальної 

техніки, обладнання та інвентарю до гасіння 

пожеж. 

Старобільське ДЛМГ, сільські голови 
протягом 

травня 2020р. 

3. Заходи райдержадміністрації та виконкомів сільських рад 
3.1 Перевірити наявність і придатність матеріального 

резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, їх 

наслідків 

Райдержадміністрація, Органи місцевого 

самоврядування 

до 

04.05.2020р. 

3.2 Розглянути питання щодо можливості надання 

фінансової допомоги постійним лісокористувачам 

для придбання ПММ, пожежної техніки та засобів 

пожежогасіння і зв’язку, будівництва та утримання 

в належному стані протипожежних штучних 

водойм 

Райдержадміністрація, Органи місцевого 

самоврядування 

до 

04.05.2020р. 

3.3 Провести роз’яснювальну роботу серед власників 

земельних ділянок, що межують з лісовими 

масивами, про заборону сіль господарських палів 

Органи місцевого самоврядування 
до 

12.05.2020р. 

3.4 Відкоригувати й затвердити план залучення сил та 

засобів до ліквідації великих пожеж у лісах, 

виписки з плану надати до головному спеціалісту з 

мобілізаційної, оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

райдержадміністрації. 

Органи місцевого самоврядування 
до 

04.05.2020р. 

3.5 Відповідно до статті 31 Лісового кодексу України, 

заборонити відвідування хвойних лісів населенням 
Органи місцевого самоврядування 

до 

04.05.2020р. 




