
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
04 вересня 2020р.   смт Ємільчине №120 
 
 
Про заходи щодо підготовки 
населених пунктів та об’єктів 
селищної ради до функціонування 
під час осінньо-зимового 
пожежонебезпечного періоду 2020-
2021 років 

 

 
Заслухавши інформацію першого заступника селищного голови В.П.Євтуха, з метою 

безпечного та безаварійного проходження осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду 
2020-2021 років, організації виконання заходів із протипожежного захисту населених 
пунктів, закладів бюджетної сфери селищної ради, згідно частини другої статті 19 Кодексу 
цивільного захисту України, статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити План заходів щодо посилення протипожежного захисту об’єктів у 
пожежонебезпечний осінньо-зимовий період (далі – План заходів), що додається. 
2. Керівникам комунальних підприємств та установ організувати виконання заходів для 
безпечного проходження підприємствами та установами осінньо-зимового 
пожежонебезпечного періоду 2019-2020 років з врахуванням вимог Правил пожежної 
безпеки, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 р.№1417 
та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697. 
 
3. Керівникам комунальних підприємств та установ, виконавчих органів селищної ради, в.о. 
старост (діловодам) старостинських округів надати пропозиції до проекту селищної 
програми пожежної безпеки стосовно протипожежного забезпечення підпорядкованих 
об`єктів 
 
4. Головному спеціалісту селищної ради з питань мобілізаційної роботи та надзвичайних 
ситуацій Павленку О.М. враховуючи пропозиції керівників комунальних підприємств та 
установ, виконавчих органів селищної ради, в.о. старост (діловодам) старостинських округів 
підготувати проект селищної програми пожежної безпеки та винести його на засідання 
виконавчого комітету у жовтні 2020 року.  
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника селищного 
голови Євтуха В.П. 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 04.09.2020р. №120 

 
План заходів щодо посилення протипожежного захисту об’єктів у пожежонебезпечний 

осінньо-зимовий період 
 
№ 
з/п 

Зміст заходу Відповідальні за 
виконання 

Термін 
виконання 

1 Розробити й затвердити план заходів із пожежної 
безпеки щодо підготовки об’єктів до осінньо-
зимового періоду. 

Керівники 
комунальних 
підприємств , 
установ, 
начальники 
відділів освіти та 
культури  

Жовтень 
2020 року 

2 Забезпечити підготовку об’єктів до роботи в 
осінньо-зимовий період згідно з розробленим 
планом заходів. Здійснити профілактичні ремонти й 
огляди електроустановок, опалювального, 
вентиляційного, технологічного та іншого 
інженерного обладнання напередодні 
опалювального сезону. Силами пожежно-технічних 
комісій, осіб, відповідальних за пожежну безпеку, 
представників підрозділів матеріально-технічного 
забезпечення провести комісійні перевірки (з 
протокольним оформленням) протипожежного 
стану адміністративних, побутових, складських, 
інших приміщень, будівель, горищ, підвалів та 
територій. Вжити невідкладних заходів для 
усунення виявлених недоліків. 

Керівники 
комунальних 
підприємств , 
установ, 
начальники 
відділів освіти та 
культури 

Вересень 
2020 року 

3 Провести перевірку: технічного стану систем 
автоматичної сигналізації, пожежогасіння, 
оповіщення про пожежу, внутрішнього і 
зовнішнього пожежного водопостачання щодо 
можливості їх експлуатації в умовах низьких 
температур; забезпечення приміщень об’єктів 
необхідною кількістю первинних засобів 
пожежогасіння, покажчиків та знаків безпеки; стану 
евакуаційних виходів; комплектації пожежних 
щитів. 

Керівники 
комунальних 
підприємств , 
установ, 
начальники 
відділів освіти та 
культури 

Жовтень 
2020 року 

4 В угодах про оренду приміщень та територій 
передбачити відповідальність сторін з питань 
пожежної безпеки та здійснення заходів з 
підтримання постійного протипожежного режиму, 
забезпечити контроль за дотриманням цих вимог. 

Начальники 
відділів освіти та 
культури 

Постійно 

5 Перевірити наявність інструкцій з пожежної безпеки 
на об’єктах, за необхідності переглянути та 
доповнити чинні. 

Керівники 
комунальних 
підприємств , 
установ, 

Жовтень 
2020 року 



№ 
з/п 

Зміст заходу Відповідальні за 
виконання 

Термін 
виконання 

начальники 
відділів освіти та 
культури 

6 Провести додаткові протипожежні інструктажі з 
працівниками з питань: 
порядку паління та користування відкритим вогнем; 
користування електропобутовими приладами 
(електрообігрівачами, електрочайниками тощо); 
зачинення приміщень після роботи; 
евакуації на випадок пожежі; 
надання першої допомоги при переломах, струсах, 
запамороченнях, опіках, обмороженнях. 

Керівники 
комунальних 
підприємств , 
установ, 
начальники 
відділів освіти та 
культури 

Вересень 
2020 року 

7 Провести перевірку знань загальних інструкцій з 
пожежної безпеки у працівників, що виконують 
функції охорони та опалення об'єктів, з питань 
здійснення контролю за додержанням 
протипожежного стану, огляду території й 
приміщень, порядку ввімкнення освітлення, а також 
дій у разі виявлення пожежі, спрацювання засобів 
пожежної сигналізації та автоматичного 
пожежогасіння. 

Начальники 
відділів освіти та 
культури 

Жовтень 
2020 року 

8 Заборонити використання несправних приладів 
опалення та саморобних нагрівальних приладів. 

Керівники 
комунальних 
підприємств , 
установ, 
начальники 
відділів освіти та 
культури, в.о. 
старост 

Постійно 

9 При встановленні на території тимчасових будівель 
та будинків-вагончиків суворо дотримуватися 
протипожежних розривів, монтаж та експлуатацію 
їх електрообладнання здійснювати відповідно до 
вимог правил безпечної експлуатації 
електроустановок (ПБЕЕ) 

Керівники 
комунальних 
підприємств , 
установ, 
начальники 
відділів освіти та 
культури 

Постійно 

10 Забезпечити очищення службових, складських та 
господарських приміщень і територій, горищ та 
підвалів від горючих матеріалів. Заборонити 
спалювання сміття та відходів на території об’єктів 
(утилізацію здійснювати згідно з визначеним 
порядком та в спеціально відведених для цього 
місцях). 

Керівники 
комунальних 
підприємств , 
установ, 
начальники 
відділів освіти та 
культури, в.о. 
старост 

Постійно 

11 У разі необхідності встановлення на вікнах 
службових приміщень металевих ґрат забезпечити 
можливість їх розкриття, розсування чи зняття на 
час перебування в цих приміщеннях працівників. 

Керівники 
комунальних 
підприємств , 
установ, 
начальники 
відділів освіти та 

Постійно 



№ 
з/п 

Зміст заходу Відповідальні за 
виконання 

Термін 
виконання 

культури 
12 Забезпечити автотранспортні засоби порошковими 

вогнегасниками відповідно до Норм оснащення 
вогнегасниками колісних транспортних засобів, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 08 жовтня 1997 року № 1128 (зі 
змінами). Заборонити використання для підігріву 
двигунів транспортних засобів відкритого вогню 
(факелів, паяльних ламп тощо), застосування 
відкритого вогню для освітлення. 

Керівники 
комунальних 
підприємств , 
установ, 
начальники 
відділів освіти та 
культури 

Постійно 

13 Забезпечити приведення у відповідність до вимог 
нормативно-правових актів схематичних планів 
евакуації людей на випадок виникнення пожежі та 
вивісити їх на видних місцях, а також установлення 
порядку (системи) оповіщення людей про пожежу 
та ознайомлення з ним (нею) всіх працівників. 

Керівники 
комунальних 
підприємств , 
установ, 
начальники 
відділів освіти та 
культури 

Жовтень 
2020 року 

14 Забезпечити вжиття відповідних заходів реагування 
на факти порушень чи невиконання працівниками 
встановленого протипожежного режиму, вимог 
правил пожежної безпеки в Україні, затверджених 
наказом Міністерства внутрішніх справ України       
від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року 
за № 252/26697 (зі змінами) та інших нормативно-
правових актів, що діють у цій сфері. 

Керівники 
комунальних 
підприємств , 
установ, 
начальники 
відділів освіти та 
культури 

Постійно 

15 Провести широку роз'яснювальну роботи серед 
населення про необхідність утримання в справному 
стані приладів опалення на твердому паливі, 
своєчасну очистку димоходів, димових каналів від 
сажі та продуктів згорання. До експлуатація печей, 
грубок, камінів допускається тільки доросле 
населення, ознайомлене з правилами пожежної 
безпеки 

в.о. старост Постйно 

 
 
 
Головний спеціаліст з мобілізаційної 
роботи  та надзвичайних ситуацій 

 
Олександр ПАВЛЕНКО 

 
 
 
 




