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ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
29.05.2020р.   смт Ємільчине №59 
 
 
Про затвердження заходів щодо 
підготовки населених пунктів та 
об’єктів селищної ради до 
функціонування під час весняно-
літнього пожежонебезпечного 
періоду 2020 року 

 

 
 
Керуючись вимогами пп.2  п. «б» ч.1 ст.38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  на виконання рішення  Протоколу № 4 засідання селищної 
комісії  з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 20 квітня 2020 
року : 
 
1.  Затвердити Заходи щодо підготовки населених пунктів та об’єктів селищної ради до 
функціонування під час весняно-літнього пожежонебезпечного періоду 2020 року 
(додаються). 
 
2. Установам та підприємствам селищної ради, відділу освіти, молоді та спорту, відділу 
культури та туризму, в.о. старост старостинських округів інформувати апарат селищної ради 
про хід виконання заходів до 15 червня 2020 року. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного голови 
Євтуха В.П. 
 
 
 
Селищний голова  Сергій ВОЛОЩУК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 29.05.2020р. №59 

 
Заходи  

щодо підготовки населених пунктів та об’єктів селищної ради до функціонування під 
час весняно-літнього пожежонебезпечного періоду 2020 року 

 
 
№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за 
організацію та виконання 

Термін 
виконання 

1 Провести аналіз стану протипожежного 
захисту об’єктів. Організувати 
проведення перевірок стану пожежної 
безпеки підпорядкованих об’єктів щодо 
їх підготовленості до роботи у весняно-
літній період. Вжити заходів щодо 
усунення порушень вимог пожежної 
безпеки. 

Установи та підприємства 
селищної ради, відділи: 
культури та туризму; 
освіти, молоді та спорту; 
в.о. старост, діловоди 
старостинських округів 

До 01.06.2020 

2 Своїми розпорядчими документами 
призначити відповідальних за 
проведення заходів пожежної безпеки 
підвідомчих об’єктів, де встановити 
відповідний протипожежний режим. 

Установи та підприємства 
селищної ради відділи: 
культури та туризму; 
освіти, молоді та спорту. 

До 10.06.2020 

3 Забезпечити проходження посадовими 
особами закладів культури та освіти 
навчання (перевірки знань) з пожежної 
безпеки. 

Установи та підприємства 
селищної ради відділи: 
культури та туризму; 
освіти, молоді та спорту 

Постійно 

4 Провести позапланові цільові 
протипожежні інструктажі з 
працівниками. 

Установи та підприємства 
селищної ради відділи: 
культури та туризму; 
освіти, молоді та спорту;  

До 10.06.2020 

5 Провести комплексні протипожежні 
тренування щодо дій на випадок 
виникнення пожежі на об’єктах з 
масовим перебуванням людей, 
практично відпрацювати з працівниками 
дії згідно планів евакуації людей на 
випадок виникнення пожежі. 

Установи та підприємства 
селищної ради відділи: 
культури та туризму; 
освіти, молоді та спорту. 

До 10.06.2020 

6 Забезпечити приміщення необхідністю 
первинних засобів пожежогасіння, 
провести технічне обслуговування 
вогнегасників, укомплектувати пожежні 
щити необхідним інвентарем, привести у 
належний стан наявні системи 
протипожежного захисту, джерела 
протипожежного водопостачання. 

Установи та підприємства 
селищної ради відділи: 
культури та туризму; 
освіти, молоді та спорту; 
в.о. старост, 
старостинських округів 

До 10.06.2020 

7 Привести в належний стан та 
підтримувати в робочому стані пожежні 
гідранти 

КП «Водоканал» Постійно 

8 Вирішити питання ремонту та Установи та підприємства До 10.06.2020 
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технічного обслуговування 
електрообладнання будівель і споруд 

селищної ради відділи: 
культури та туризму; 
освіти, молоді та спорту.  

9 Обладнати у кожному закладі спеціальні 
куточки, стенди відповідною 
протипожежною літературою та 
наочною агітацією щодо попередження 
пожеж, опікового травматизму та 
загибелі людей на пожежах 

Установи та підприємства 
селищної ради відділи: 
культури та туризму; 
освіти, молоді та спорту. 

До 10.06.2020 

10 Продовжити проведення навчання 
населення правилам пожежної безпеки 
та правилам безпечної поведінки в 
побуті 

Виконком селищної ради Постійно 

11 Територію навколо населених пунктів з 
метою унеможливлення перекидання 
лісових, торф’яних пожеж на будинки і 
споруди, очистити від горючого сміття, 
сухої трави, влаштувати захисні 
протипожежні смуги. 

В.о. старост, 
старостинських округів 

До 10.06.2020 

12 Вжити заходів щодо недопущення 
спалювання пожнивних рештків, сухої 
трави, сміття тощо на земельних 
ділянках 

В.о. старост, 
старостинських округів 

Постійно 

13 Проводити виховну роботу, спрямовану 
на запобігання пожеж від дитячих 
пустощів з вогнем 

Відділ освіти, молоді та 
спорту.  

Постійно 

14 Активізувати роз’яснювальну роботу 
серед населення щодо дотримання вимог 
пожежної безпеки та 
природоохоронного законодавства, 
заборони спалювання на 
сільгоспугіддях, присадибних ділянках і 
приватних територіях залишків 
рослинності, сухої трави та сміття та 
необхідності розчищення від сухої трави 
та сухостою ділянок місцевості, що 
прилягають до населених пунктів і 
потенційно-небезпечних об’єктів, та 
розташованих уздовж доріг. 

В.о. старост, 
старостинських округів 

Постійно 

15 Вжити невідкладних заходів щодо 
ліквідації тимчасово утворених і 
стихійних сміттєзвалищ в природних 
екосистемах. 

В.о. старост, 
старостинських округів, КП 
«Благоустрій» 

До 10.06.2020 

16 Організувати із залученням засобів 
масової інформації проведення 
роз’яснювальної роботи серед населення 
щодо правил поведінки у 
пожежонебезпечний період та 
недопущення розпалювання вогню в 
місцях, прилеглих до лісових масивів  і 
лісопаркових зон. 

Виконком селищної ради До 10.06.2020 

17 Організувати проведення рейдів на Виконком селищної ради Постійно 
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предмет виявлення та недопущення 
фактів спалювання сухої рослинності та 
побутових відходів. 

18 Для вивчення правил пожежної безпеки, 
проведення роз’яснювальної роботи, 
спрямованої на запобігання травмування 
і загибелі дітей на пожежах через дитячі 
пустощі та необережне поводження з 
вогнем, залучати працівників 
Ємільчинського сектору ГУ ДСНС 
України у Житомирській  області до 
участі у заняттях з «Основ безпеки 
життєдіяльності», а також у батьківських 
зборах в дошкільних, загальноосвітніх 
навчальних закладах 

Відділ освіти, молоді та 
спорту, Ємільчинський 
сектор ГУ ДСНС України у 
Житомирській  області (за 
згодою) 

До 10.06.2020 

 
 
 
Головний спеціаліст з мобілізаційної  
роботи та надзвичайних ситуацій 

 
Олександр ПАВЛЕНКО   

 
 

 




