
УКРАЇНА
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05 квітня 2021 року Валки № 177

Про затвердження Плану 
організаційних і практичних 
заходів щодо запобігання 
виникнення лісових пожеж у 
пожежонебезпечний період 
2021 року на території 
Валківської міської 
територіальної громади

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 19 Кодексу цивільного захисту України, 
статті 33 Лісового кодексу України, Кодексом цивільного захисту України, 
наказом Державного комітету лісового господарства України від 27 грудня 
2004 року № 278 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах 
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 року 
за № 328/10608, враховуючи видане розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 03 березня 2021 року № 88 «Про затвердження Плану 
організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню лісових 
пожеж у пожежонебезпечний період 2021 року», з метою якісного проведення 
організаційних і практичних заходів із запобігання виникненню лісових пожеж 
у пожежонебезпечний період 2021 року, оперативного реагування на можливі 
надзвичайні ситуації, пов’язані з великими лісовими пожежами на території 
громади, недопущення порушень правил пожежної безпеки в лісових 
насадженнях на території Валківської міської територіальної громади:

1. Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо запобігання 
виникнення лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2021 року на території 
Валківської міської територіальної громади (далі -  План), що додається.

2. Сектору з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій міської 
ради (Олександр МАЗУРЕЦЬ):

2.1. Спільно з відповідними службами організувати виконання визначних 
Планом заходів із залученням старостів.
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3. Рекомендувати начальнику відділення поліції №1 Богодухівського РВН 

ГУ НП в Харківській області Олександру НИШТИКУ, лісничому Валківського 
лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство» Роману ГОЙДЕНКУ, лісничому 
Мерчанського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство» Максиму 
ГУДИМЕНКУ, начальнику філії «Валківський райавтодор» ДП «Харківський 
облавтодор» ВАТ ДАК «Автодороги України» Максиму БЕРШАДСЬКОМУ, 
провідному інженеру електрозв’язку та лінійних споруд електрозв’язку 
дільниці мережі доступу № 334/2 м. Богодухів, цеху мережі доступу № 2, 
регіонального центру доступу Харківської філії ПАТ «Укртелеком» Віталію 
СІРЕНКУ, начальнику Валківського районного відділення АК 
«Харківобленерго» Юрію ДУБКУ, службі експлуатації Зміївського ТП ПАТ 
«Харківгаз» Тетяні БАРАКОВСЬКИХ, директору ТОВ «Медіа-центр «Сільські 
новини» Ірині ОБИХВІСТ, керівникам інших підприємств, установ і 
організацій громади організувати виконання затверджених заходів.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший засту 
міського голо Ігор ШЗЕЛЬКОВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 
05 квітня 2021 року № 177

ПЛАН
організаційних і практичних заходів Валківської міської ради, 

щодо запобігання виникнення пожеж у лісових насадженнях населених пунктів
в пожежонебезпечний період 2021 року

№
з/п

Заходи Виконавці Термін
виконання

1 2 3 4
1. Розробити та видати розпорядження про запобігання 

виникненню лісових пожеж потягом 
пожежонебезпечного періоду 2021 року.

Сектор з питань цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій міської ради

до 10 квітня 
2021 року

2. Розроблення мобілізаційно-оперативних планів 
ліквідації можливих лісових пожеж

Лісокористувачі, ДП «Жовтневе лісове 
господарство»

до 10 квітня 2021 
року

3. Уточнення планів евакуації населення, тварин, машин, 
механізмів, матеріальних цінностей із зон можливих 
лісових пожеж та розміщення у безпечних місцях

Сектор з питань цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій міської ради, 
старости, керівники підприємств, що 
потрапляють у зону пожеж

до 25 квітня 
2021 року

4. Уточнення Плану реагування на виникнення пожеж у 
природних екосистемах (код 20610 надзвичайна 
ситуація, пов’язана з лісовою пожежею)

Відділ економічного розвитку та 
інвестицій, відділ земельних ресурсів та 
екології, відділ благоустрою міської ради

до 22 квітня 
2021 року

5. Уточнення та розрахунку сил та засобів пожежогасіння, 
необхідних для гасіння лісових пожеж спільно 3 
Валківським РВ ГУ ДСНС України з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області

Сектор з питань цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій міської ради, 
лісокористувачі, Валківське, Мерчанське 
лісництва
ДП «Жовтневе лісове господарство».

до 30 квітня 
2021 року
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6. Уточнення розрахунку сил та засобів, необхідних для 
надання медичної допомоги постраждалим від лісових 
пожеж

КНП «Валківська центральна районна 
лікарня», КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги »

до 25 квітня 
2021 року

7. Уточнення порядку взаємодії між-підприємствами, і д о  

займаються експлуатацією повітряних ліній 
електропередач та трубопроводів, органами місцевого 
самоврядування щодо безаварійного відключення ліній 
електропередач, газопроводів, що проходять через 
лісові масиви, у випадку виникнення надзвичайної 
ситуації, пов’язаними з лісовими пожежами

Сектор з питань цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій міської ради 
разом з старостами, Валківське районне 
відділення АТ «Харківобленерго», 
служба експлуатації Зміївського ТП 
ПАТ «Харківгаз»

до-ЗО квітня 
2021 року

8. Проведення практичних навчань з відпрацюванням 
мобілізаційно-оперативних планів ліквідації можливих 
лісових пожеж

Сектор з питань цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій міської ради 
разом з Штабом ліквідації НС

травень 
2021 року

9. Створення запасу матеріально-технічних засобів для 
запобігання виникненню надзвичайних : ситуацій, 
пов’язаних з лісовими пожежами, та у разі виникнення 
пожеж -  їх гасіння

Сектор з питань цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій міської ради, 
лісокористувачі, Валківське та 
Мерчанське лісництва ДП «Жовтневе 
лісове господарство»

до 20 травня 
2021 року

10. Проведення засідання місцевої комісій з питань ТЕБ та 
НС, на якому проаналізувати стан готовності 
відповідних служб, підприємств, установ, організацій, 
лісокористувачів, власників лісів до 
пожежонебезпечного періоду

Місцева комісія з питань ТЕБ та НС 
міської ради

травень 
2021 року

11. Забезпечення роботи систем оповіщення Дільниця мережі доступу № 334/2 м. 
Богодухів, цеху мережі доступу №2, 
регіонального центру доступу 
Харківської філії ПАТ «Укртелеком»

протягом 
пожежонебезпеч 

ного періоду

12. Рекомендувати забезпечити пожежно-спостережні відділення поліції №1 Богодухівського до 15 квітня



з
1 2 3 4

пункти засобами спостереження та зв’язку РВН ГУ НП в Харківській області,, 
Лісокористувачі, Валківське, Мерчанське 
лісництва ДП «Жовтневе лісове 
господарство»

2021 року

13. Рекомендувати забезпечити готовність під’їзних шляхів 
до наявних джерел водопостачання (пожежних водойм) 
та приведення їх у належний стан

Лісокористувачі, Валківське, Мерчанське 
лісництва ДП «Жовтневе лісове 
господарство»

з початком 
пожежонебезпеч 

ного періоду
14. Привести у відповідність до ДБН Б.2.2-12:2018 

«Планування і забудова територій» щодо 
протипожежних розривів між будівлями та стіною лісу

Лісокористувачі, Валківське, Мерчанське 
лісництва ДП «Жовтневе лісове 
господарство»

протягом 
пожежонебезпеч 

ного періоду
15. Проведення спільних рейдів з метою виявлення та 

притягнення до відповідальності порушників правил 
пожежної безпеки при знаходженні у лісових 
насадженнях у пожежонебезпечний період

відділення поліції №1 Богодухівського 
РВН ГУ НП в Харківській області, 
Банківський РВ ГУ ДСНС України у 
Харквській області, Лісокористувачі, 
Валківське, Мерчанське лісництва ДП 
«Жовтневе лісове господарство»

з початком 
пожежонебезпеч 

ного періоду

16. Забезпечити створення та утримання у належному стані 
мінералізованих смуг, системи протипожежних 
бар’єрів та встановлення дошок оголошення, стендів 
тощо з інформацією про пожежну безпеку та правила 
поведінки населення в лісових насадженнях, зокрема у 
пожежонебезпечний період

Лісокористувачі, Валківське, 
Мерчанське лісництва ДП «Жовтневе 
лісове господарство»

протягом 
пожежонебезпеч 

ного періоду

17. Рекомендувати утримувати просіки, на яких розміщені 
повітряні лінії електропередач, у безпечному 
протипожежному стані

Валківське районне відділення АТ 
«Харківобленерго», Харківський 
високовольтний район електричних 
мереж АК «Харківобленерго», служба 
експлуатації Зміївського ТП ПАТ 
«Харківгаз»

протягом 
пожежонебезпеч 

ного періоду

18. Рекомендувати утримувати смуги відводу вздовж 
автомобільних доріг від наземних горючих матеріалів.

Філія «Банківський райавтодор» ДП 
«Харківський облавтодор» ВАТ

протягом
пожежонебезпеч
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Ліквідувати вертикальну зімкнутість крон хвойних 
дерев з наземними горючими матеріалами

Державна акціонерна компанія 
«Автомобільні дороги України», філії 
«П’ятихатського ДЕП» ШРП № 2, 
Сумська дирекція залізничних перевезень 
Південної залізниці

ного періоду

19. Рекомендувати забезпечити рекреативні зони на 
території лісових наснажень населених пунктів у 
місцях масового відпочинку засобами наочної агітації 
та попереджувальними знаками, а також очищення їх 
від сміття

Лісокористувачі, Валківське, Мерчанське 
лісництва ДП «Жовтневе лісове 
господарство», старостам

протягом 
пожежонебезпеч 

ного періоду

20. Здійснення контролю за дотриманням 
сільськогосподарськими підприємствами вимог щодо 
проведення сільськогосподарських полів на ділянках, 
що межують з лісовими масивами

Сільськогосподарські підприємства усіх 
форм власності

протягом 
пожежонебезпеч 

ного періоду

21. Доведення до населення через засоби масової 
інформації повідомлень про клас пожежної небезпеки у 
лісах району та проведення роз’яснювальної роботи з 
питань дотримання правил поведінки при відвідувані 
лісів

Сектор з питань організаційно- 
інформаційного забезпечення та зв’язків 
з громад кістю Сектор з питань 
цивільного захисту та надзвичайних 
ситуацій міської ради, старости, ТОВ 
«Медіа-центр «Сільські новини», 
Валківський РВ ГУ ДСНС України у 
Харківській області, відділення поліції 
№1 Богодухівського РВН ГУ НП в 
Харківській області

протягом 
пожежонебезпеч 

ного періоду

Завідувач сектору з питань цивільного захисту
та надзвичайних ситуацій міської ради Олександр МАЗУРЕЦЬ


