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Про затвердження заходів зі
збереження врожаю 2019 року
від пожеж та втрат
Керуючись пунктом 9 статті 39, частиною 1 сгаї гі 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», па виконання Кодексу цивільиоко захисту
України Правил пожежної безпеки в Україні затверджених наказом М іністерсіва
внутрішніх справ України від 30.12.2014р. N«1417, зареєсірованим в Минстерсгві
юстиції України 05.03.2015р. за № 252/26697, на виконання розпорядження
обласної державної адміністрації від 11 червня 2019 року № 581-р « ро
затвердження заходів зі збереження врожаю 2019 року від пожеж та вграг» з
метою оперативного керівництва і контролю за виконанням заходів зі збереження
врожаю 2019 року від пожеж та втрат:
1.Утворити районний штаб з контролю за виконанням заходів зі збереження
врожаю 2019року від пожеж та втрат, та затвердити його склад , що додасться.
2. Затвердити заходи зі збереження врожаю 2019 року від пожеж та в ір а н т о
додаються .
. .
3. Про виконання цього розпорядження виконавттям гюінформуваїи віддані
агропромислового розвитку районної державної адміністрації до 23 липня та 20
серпня поточного року.
4. Про виконання цього розпорядження відділу агропромислового розвиїку
районної державної адміністрації інформувати голову районної державної
адміністрації до 20 липня та 22 серпня тюгочіюго року.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації В. Явецького
Голова районної
державної адміністрації
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В.Ясі ремськии

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
“
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С К Л АД
районного ін габу з конгролю за виконанням заходів зі збереження
врожаю 2019року від пожеж з а в і раз
Явецький Віктор
Миколайович
Савіцький Юрій
Володимирович

Алукій Ірина
Г еоргіївна

Черней Людмила
Василівна

- заступник голови
райдержадміиістрації,начальник пггабу
- начальник Герцаївського районного ссісгору УДСНС
України в Чернівецькій області,
застгупник начальника іпзабу
начальник відділу агропромислового розвитку
райдержадмініс'грації,
заступник начальника пізабу
- головний спеніаліст-головиий бухгал тер
відділу агропромислової ^ розвитку 1 сриаївської
районної державної адміністрації секрезар інгабу

Ч Л ЕН И ШТАБУ:
Вієру Ігор
Дмитрович

- т. в. о. начальника Герцаївського відділення поліції
Сторожинецького відділу поліції головного управління
національної поліції в Чернівецькій області (за згодою);

Г одорог Дмиз ро
Георгійович

- головний лікар комунального закладу « 1 срцаївський
районний цсн'гр первииної медико - санітарної допомоги».

Олару М ихайло
Михайлович

- начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної, мобілізаційної, режимно- секретної
роботи, з питань цивільного захисту районної державної
адміністрації

Малуш Михайло
Михайлович

Гульчак Юрій
Павлович

Нікорнч Василь
Михайлович

начальник Герцаївського районного
управління Головного управління в
відділу держпродспоживслужби
в Чернівецькій області

головний інспектор Герцаївського РВ
УДСНС України в Чернівецькій області підполковник
служби цивільного захисту (за згодою);

- начальник Герцаївської районної електромережі (за згодою);

Керівник апарату районної державної
адмініетрації

І. Гологаїг

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження районної
державної адміиістрації
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Заходи
зі збереження врожаю 2019 року від пожеж і а в і ра ї

^

1. Встановити цілодобовий моніторинг природних екосистем з метою
своєчасного виявлення пожеж для забезпечення о б ’єктивного інформування
районного
сектору
У ДСНС
про
випикнентія
пожеж
па
території
сільськогосподарських угідь.
Відділ агропромислового
розвитку райдержадміиістрації
рекомендувати керівникам
,
сільськогосподарських підприємс тв,
рекомендувати районному сектору УДСНС України
в Чернівецькій області
Термін - у період збирання врожаю і заготівлі кормів
2.
Провести
інструктажі
з
керівниками
сільськогосподарських
підприємств, головними інженерами, сільськими головами.
Відділ агропромислового
розвитку райдержадміиістрації
рекомендувати районному сектору УДСНС України
в Чернівецькій області
Термін - липень
3.

Організувати спільні рейдові перевірки протипожежного стану о б ’єктів
АПК, готовність хлібозбиральних та зерноочисних машин, агрегатів і
транспортних засобів та стану засобів пожежогасіння, які будуть зайііяіі на
збиранні нового врожаю.
Відділ агропромислового
розвитку райдержадміиістрації
рекомендувати керівникам
сільськогосподарських підприємс тв,
рекомендувати районному сектору УДСНС України
іг Чернівецькій області
Термін - линень-еернень

4.
Заборонити
спалювання
сухої
рослиніюсгі
на
геригорії
сільськогосподарських угідь.
Відділ агропромислового
розвитку райдержадміністрації
Термін —липень - серпень
5. Керівникам сільгосппідприсмств району забезнечи ї и ;ютримання вимог
облаштування зернозбиральної техніки, зернотоків, зерноскладів та сіноскадів
системами протипожежного захисту, первинними засобами пожежогасіння.
Відділ агропромислового
розвитку рай/юржадміиіс'грації
рекомендувати керівникам
сільськогосподарських підприємств.
Термін- линень-еернень
6. Забезпечити установку і підтримання в належному стані телефонного
зв’язку в примішеннях депо пожежних команд га пожежні машини обладнати
пристосуванням для гасіння хліба на корені.
Відділ агропромислового розвитку
райдержадміиістрації, рекомендувати
ВАТ «У кртелеком»
Термін- липень- вересень
7. Посилити роз’яснювальну роботу з паселеииям району через засоби масової
інформації щодо дотримання правил пожежної б е з п е к и м і с ц я х збирання, переробки ■
і зберігання врожаю, небезпеки підпалу сухої 'трави в межах сільгоспугідь.
Відділ агропромислового розвитку
Райдержадмініс грації; рекомендувати районному
сек'гору УДСПС України в Чернівецькій
області Т ерм ін - Л и н е н ь -е е р н е н ь
8. Рекомендувати працівникам Герцаївського РЬМ у провести перевірку
надійності опор, справності кріплень і натягу проводів на лініях
електропередач, які пролягають через хлібні масиви. 1 Іри проведенні
ремонтних робіт на лініях електропередач розроби ти і здійсни ти додаїкові
заходи для забезпечення пожежної безпеки.
В І 7 Щ І Л агропромислового
розвитку райдержадміиістрації
Рекомендувати Герцаївському РІ.Му
Термін - Серпень
9. Рекомендувати збирання зернових культур проводити у першу чергу
в найбільш пожежонебезпечних місцях, які прилягають до населениу: пунктів,
діючих доріг, лісових дільниць і насаджень.
Суворо до'гримуватись протипожежних норм і правил при збиранні врожаю.
В ідд іл а гро про м тіс л о вого
розвитку райдержадмініс'грації
рекомендувати керівникам
сільськогосподарських підприємств.
Термін - линень-еернень

пКаГії

10. Організувати розчищення від сухої трави та чагарників ділянок
місцевості, що прилягають до лісів, сільгоспугідь, та поновлення на них захисних
мінералізованих смуг для попередження розповсюдження вогню.
Відділ аїронромислового
розвитку райдержадміністрації
рекомендувати керівникам
сільськогосподарських підприємств,
Термін - линень-еернень
11. Рекомендувати керівникам сільгосппідприємств забезпечити
запаси пально - мастильних матеріалів для забезпечення роботи пожежно рятувальної техніки у випадку надзвичайних ситуацій під час збирання
врожаю.

. .
Відділ агропромислового розвитісу райдержадміністрації,
рекомендувати районному сектору УДСМС України в
Ч ерн ів ец ьк ій області, рекомендувати Герцаївському
відділенні поліції Сторожинецького відділу поліції
головного управління наттіотіальтюі поліції в
Чернівецькій області,
Термін - Липень

Керівник апарату районної державної
адмініетрації
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