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ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 квітня 2021 року Валки № 190

Про утворення складу 
міжвідомчої комісії 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 завдання деталізовані на селекторній нараді 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 02 квітня 2021 року з 
керівним складом ДСНС України, 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», розпорядження 
міського голови від 05 квітня 2021 року № 177 «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. Утворити міжвідомчу комісію у складі щодо запобігання виникнення 
лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2021 року на території Валківської 
міської територіальної громади та затвердити її персональний склад
(додається).

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

2.1. Спільно з відповідними службами організувати до ЗО квітня 2021 року 
виконання перевірку позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 
«Ялинка» Валківської міської ради за адресою с. Піски вул. Соснова, 10 
Богодухівського району Харківської області.

2.2. Акт спільної перевірки надати на затвердження міському голові 30 
квітня 2021 року.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голо Валерій СКРИПШЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 22 квітня 2021 року № 190

СКЛАД
міжвідомчої комісії щодо запобігання виникнення лісових пожеж у 

пожежо небезпечний період 2021 року на території Валківської міської
територіальної громади

1. Сергій ТИЖНЕНКО заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, голова 
комісії

2. Олександр МАЗУРЕЦЬ завідувач сектору з питань цивільного 
захисту та надзвичайних ситуацій міської 
ради, член комісії

О Роман ГОЙДЕНКО лісничий Валківського лісництва 
Жовтневого лісового господарства (за 
згодою)

4. Сергій САВЧЕНКО головний інспектор Валківського РВ ГУ 
ДСНС України у Харківській області, член 
комісії (за згодою)

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів

Олександр Мазурець (05753) 5 24

Сергій ТИЖНЕНКО


