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ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні обласної  комісії  з  питань  техногенно-екологічної безпеки  та надзвичайних ситуацій  30  березня 2017 року, протокол № 3




 

КОМПЛЕКСНИЙ    ПЛАН

заходів обласних  управлінь,   організацій і підприємств,   місцевих  органів виконавчої влади  щодо протидії масовим пожежам  лісів,  торфовищ і сільгоспугідь  у весняно-літній  період 2017 року

№
з/п
З а х о д и
Обсяги робіт
Вартість
/тис. грн./
Термін виконання
Відповідальні за виконання


одиниця
виміру
кількість



1
2
3
4
5
6
7

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ





1
Розробити, узгодити та затвердити плани залучення сил і засобів (мобілізаційні плани) на випадок гасіння великих пожеж у лісах, погодження проводити з управлінням ДСНС України у Чернігівській області.



До 
10 квітня
Обласне управління лісового та  мисливського господарства 
Підприємство „Чернігівоблагроліс”
Управління ДСНС в області
ДП "Чернігівський військовий лісгосп"
2
Організувати та постійно здійснювати спостереження за лісовими масивами, проводити патрулювання лісів в періоди високої  і надзвичайно високої пожежної небезпеки.



Протягом пожежо -небезпечного
періоду 
Обласне управління лісового та  мисливського господарства 
Підприємство „Чернігівоблагроліс”
Підприємство „Корюківкаліс”
Коропське підприємство „Агролісгосп”
ДП „Чернігівський військовий лісгосп”
3
Забезпечити лісові пожежні станції та структурні підрозділи необхідною кількістю пожежного інвентарю, передбачити можливість комплектування лісових пожежних станцій, які знаходяться в особливо пожежонебезпечних лісових зонах, додатковою пожежною технікою з великим об’ємом води.



Протягом пожежо -небезпечного
періоду
Обласне управління лісового  та мисливського господарства 
Підприємство "Чернігівоблагроліс"
Підприємство "Корюківкаліс"
Коропське підприємство "Агролісгосп"
ДП "Чернігівський військовий лісгосп"
4
Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення пожежних команд, сільгосппідприємств, лісових пожежних станцій необхідною технікою, засобами пожежогасіння та зв’язку, укомплектувати їх особовим складом згідно штатних розписів.



До 
10 квітня
Обласне управління лісового  та мисливського господарства 
Підприємство "Чернігівоблагроліс"
Підприємство "Корюківкаліс"
Коропське підприємство "Агролісгосп"
ДП "Чернігівський військовий лісгосп"
5
Встановити цілодобове чергування працівників лісопожежних станцій, членів пожежно-сторожової та місцевої охорони, добровільних пожежних дружин /команд/ на пожежній і пристосованій техніці при IV і V  класах пожежної небезпеки.  
Організувати страхування життя членів протипожежних формувань за рахунок підприємств.



Протягом пожежо -небезпечного
періоду
Обласне управління лісового та  мисливського господарства 
Підприємство „Чернігівоблагроліс”
Підприємство „Корюківкаліс”
Коропське підприємство „Агролісгосп”
ДП „Чернігівський військовий лісгосп”
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 
6
Створити в кожному лісництві мобільні групи у складі     3-4 чоловік для гасіння невеликих низових лісових пожеж, забезпечивши їх необхідними засобами пожежогасіння, зв’язку та транспорту.



Протягом пожежо -небезпечного
періоду
Обласне управління лісового та  мисливського господарства 
Підприємство „Чернігівоблагроліс”
Підприємство „Корюківкаліс”
Коропське підприємство „Агролісгосп”
ДП „Чернігівський військовий лісгосп”
7
Провести комплекс заходів спрямованих на утримання у належному стані штучних та природних водоймищ та забезпечити заповнення водою меліоративних каналів з метою їх можливого використання під час гасіння пожеж.



До 
1 червня
Обласне управління лісового та мисливського  господарства 
Підприємство "Чернігівоблагроліс"
Підприємство "Корюківкаліс"
Коропське підприємство "Агролісгосп"
Деснянське басейнове управління водних ресурсів
8
Організувати патрулювання пожежонебезпечних ділянок лісових масивів. Вжити заходів щодо забезпечення їх наочними матеріалами по профілактиці пожеж з причин необережного поводження з вогнем.



Протягом пожежо -небезпечного
періоду
Обласне управління лісового та мисливського господарства 
Підприємство "Чернігівоблагроліс"
Підприємство "Корюківкаліс"
Коропське підприємство "Агролісгосп"
ДП "Чернігівський військовий лісгосп"
9
Вжити заходів щодо поліпшення взаємодії з правоохоронними органами по встановленню осіб винних у виникненні пожеж у лісах, на сільгоспугіддях і торфовищах, та притягнення їх до відповідальності згідно з діючим законодавством.



Протягом року
Обласне управління лісового  та мисливського господарства Підприємство "Чернігівоблагроліс"
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 
Головне Управління НП України в області 
Управління ДСНС України в області
10
Забезпечити надання департаменту з питань цивільного захисту та  оборонної роботи облдержадміністрації, управлінню ДСНС України в області, обласному управлінню лісового та мисливського господарства, підприємству “Чернігівоблагроліс”, департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, підприємству “Чернігівторф” прогнозів про клас пожежної небезпеки та попереджень про високий та надзвичайно високий клас пожежної небезпеки.



Протягом року
Обласний центр з гідрометеорології 

11
Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення, в навчальних закладах щодо дотримання правил пожежної безпеки, у тому числі із залученням засобів масової інформації.
Інформувати населення про всі випадки пожеж, їх винуватців та покарання, які вони понесли за  порушення правил пожежної безпеки.




Протягом пожежо – небезпечного періоду
Обласне управління лісового  та мисливського господарства 
Підприємство„Чернігівоблагроліс”
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 
Підприємство “Чернігівторф”
Управління ДСНС України в області
Управління освіти науки 
облдержадміністрації 
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи
12
Провести спільні перевірки готовності сил і засобів, підпорядкованих обласному управлінню лісового  та мисливського господарства, комунальному підприємству "Чернігівоблагроліс" щодо своєчасного виявлення  і гасіння пожеж у лісових масивах.



До 
1 травня
 Управління ДСНС України в області
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи 
Обласне управління лісового та мисливського господарства Підприємство „Чернігівоблагроліс”
13
Організувати та провести рейдові перевірки стану пожежної безпеки лісових масивів, торфовищ та сільгоспугідь.



Протягом пожежо – небезпечного періоду
Управління ДСНС України в області
 Головне Управління НП України в області
Департамент з питань цивільного захисту та  оборонної роботи облдержадміністрації 
Обласне управління лісового  господарства і мисливства
Підприємство „Чернігівоблагроліс”
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 
Підприємство  „Чернігівторф”
Органи місцевого самоврядування
14
В разі встановлення на території області спекотної погоди, підготувати розпорядження про заборону перебування на території лісових масивів громадян, перебування яких не пов'язане з виробничою діяльністю.  



В періоди високої  пожежної небезпеки
Обласне управління лісового  та мисливського господарства 


II. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ





15
Провести очищення лісових масивів від захаращеності для запобігання розповсюдження пожежі та виходу її на верхову.



До початку пожежо-небезпечного
періоду

Обласне управління лісового  та мисливського господарства 
Підприємство "Чернігівоблагроліс"
Підприємство "Корюківкаліс"
Коропське підприємство "Агролісгосп"
16
Створити та проводити догляд за мінералізованими смугами. Додатково створити смуги навколо населених пунктів, які прилягають до лісових масивів. Мінералізовані смуги виконати у відповідності до вимог нормативних документів.



До початку пожежо-небезпечного
періоду

Обласне управління лісового  та мисливського господарства 
Підприємство "Чернігівоблагроліс"
Підприємство "Корюківкаліс"
Коропське підприємство "Агролісгосп"
ДП "Чернігівський військовий лісгосп
17
Створити протипожежний розрив між очеретом та лісовим масивом вздовж берега Київського водосховища.






До початку пожежо-небезпечного
періоду
Обласне управління лісового  та мисливського господарства 
ДП "Остерський військовий лісгосп″

18
Вирішення питань по ліквідації стихійних сміттєзвалищ як біля лісових масивів так і в самих масивах.


	



До початку пожежо-небезпечного
періоду

Обласне управління лісового  та мисливського господарства 
Підприємство "Чернігівоблагроліс"
Підприємство "Корюківкаліс"
Коропське підприємство "Агролісгосп"
ДП "Чернігівський військовий лісгосп"
19
Провести спеціальні навчання з органами управління та силами цивільного захисту щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої лісовими та торф'яними пожежами.		



До 1 червня
Обласне управління лісового  та мисливського господарства 
Управління ДСНС України в області 
Департамент з питань цивільного захисту та  оборонної роботи облдержадміністрації
20
Відокремити місця зберігання фрезерного торфу, схильного до самозаймання, протипожежними розривами, особливо у місцях, де вони прилягають до лісів та сільгоспугідь.



До початку пожежо-небезпечного періоду
Підприємство ″Чернігівторф″
21
Вирішення питань по ліквідації стихійних сміттєзвалищ як біля лісових масивів так і в самих масивах.






До початку пожежо-небезпечного
періоду
Обласне управління лісового  та мисливського господарства 
Підприємство "Чернігівоблагроліс"
Підприємство "Корюківкаліс"
Коропське підприємство "Агролісгосп"
ДП "Чернігівський військовий лісгосп"
22
Тримати у належному технічному стані дамби та водозахисні споруди, що використовуються для зрошення та регулювання водних потоків з метою заповнення водою меліоративних каналів для можливого використання їх як відкритих водо джерел. 



Протягом року
Деснянське басейнове управління водних ресурсів
23
Визначити місця для забору води пожежними автомобілями, утримувати їх в належному стані.

	




До початку пожежо-небезпечного
період
Обласне управління лісового  та мисливського господарства 
Підприємство "Чернігівоблагроліс"
Районні державні адміністрації
Органи місцевого самоврядування
24
Вжити можливих заходів щодо підтримання місць залягання торфу у природному зволоженому стані.



Протягом року
Деснянське басейнове управління водних ресурсів
25
Провести заходи щодо профілактики та попередження пожеж у місцях збирання врожаю, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.		



Протягом року
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 
Управління ДСНС України в області

26
Власникам сільськогосподарських підприємств після збирання врожаю створити необхідні мінералізовані смуги поблизу лісових масивів та торф'яних полів.  		



Після збирання врожаю
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
27
Створення мінералізованих смуг, усього:
км
4750,0
346,9
Квітень-травень
 
Обласне управління лісового та  мисливського господарства 
Підприємство „Чернігівоблагроліс”
Коропське підприємство „Агролісгосп”
Підприємство „Корюківкаліс”
ДП „Остерський військовий лісгосп”
ДП „Чернігівський військовий лісгосп”



у тому числі:






	Обласне управління лісового та мисливського господарства 

км
3080,0
237,0



Підприємство “Чернігівоблагроліс”
км
1480,0
103,5



Коропське підприємство “Агролісгосп“ 
Підприємство “Корюківкаліс“
ДП „Остерський військовий лісгосп”
	ДП „Чернігівський військовий лісгосп”
км
км
км
км
30,0
15,0
100,0
45,0
0,9
2,5
-
3,0


28
Догляд за мінералізованими смугами, усього

км
11870,0
599,8
Протягом пожежо-небезпечного
періоду



Обласне управління лісового та  мисливського господарства 
Підприємство „Чернігівоблагроліс”
Коропське підприємство „Агролісгосп”
Підприємство „Корюківкаліс”
ДП „Остерський військовий лісгосп”
ДП „Чернігівський військовий лісгосп”





у тому числі:







	Обласне управління лісового та мисливського господарства 

км
7330,0
430,0



Підприємство “Чернігівоблагроліс”
Коропське підприємство “Агролісгосп“ 
Підприємство “Корюківкаліс“
ДП „Остерський військовий лісгосп”
	ДП „Чернігівський військовий лісгосп
км 
км
км
км
км
2830,0
30,0
50,0
    500,0
1130,0
120,4
0,9
3,5
-
45,0



29
Очищення лісів від позалісосічної захаращеності, усього

га
469,5
96,1
Протягом 
року

Обласне управління лісового та  мисливського господарства 
Підприємство „Чернігівоблагроліс”
Коропське підприємство „Агролісгосп”
Підприємство „Корюківкаліс”
ДП „Остерський військовий лісгосп”
ДП „Чернігівський військовий лісгосп”

у тому числі:







	Обласне управління лісового та мисливського господарства 

га
12,5
50,0



Підприємство “Чернігівоблагроліс”
га
197,0
17,1



Коропське підприємство “Агролісгосп“ 
Підприємство “Корюківкаліс“
	ДП „Остерський військовий лісгосп”

	ДП „Чернігівський військовий лісгосп”

га
га
га
га
20,0
20,0
200,0
20,0
3,5
1,5
-
24,0


30
Ремонт шляхів протипожежного та лісогосподарського призначення, усього

у тому числі:

км
174,0
50,2
Травень

Обласне управління лісового та  мисливського господарства 
Підприємство „Чернігівоблагроліс”
Коропське підприємство „Агролісгосп”
Підприємство „Корюківкаліс”
ДП „Остерський військовий лісгосп”
ДП „Чернігівський військовий лісгосп”



	Обласне управління лісового та мисливського господарства  

км
170,0
38,0



	Підприємство “Чернігівоблагроліс”

км
-
-



	Коропське підприємство “Агролісгосп“ 

Підприємство “Корюківкаліс“
ДП „Остерський військовий лісгосп”
	ДП „Чернігівський військовий лісгосп”
км
км
км
км
2,0
2,0
-
-
2,0
10,0
-
-


31
Авіаційне патрулювання лісів
тис. га
350,0
За наявності фінансу-вання Укрдержавіа-лісхорони
Квітень-жовтень
Обласне управління лісового та  мисливського господарства 



32
Рекреаційне облаштування лісових масивів у місцях масового відпочинку населення,  встановити протипожежні аншлаги,  шлагбауми, усього, у тому числі:
    - встановлення  шлагбаумів
    - встановлення аншлагів
    з них:




    
    шт.
     шт.




1052
1090




42,6
14,8
До
1 травня


Обласне управління лісового та  мисливського господарства 
Підприємство „Чернігівоблагроліс”
Коропське підприємство „Агролісгосп”
Підприємство „Корюківкаліс”
ДП „Остерський військовий лісгосп”
ДП „Чернігівський військовий лісгосп”



	Обласне управління лісового та мисливського господарства 







- встановлення шлагбаумів 
шт.
900
-



- встановлення аншлагів

шт.
1000
-



      Підприємство “Чернігівоблагроліс”






- встановлення шлагбаумів
шт.
94
30,2



- встановлення аншлагів

шт.
-
-



Коропське підприємство “Агролісгосп“ 
- встановлення шлагбаумів
- встановлення аншлагів

шт.
шт.

6
38

1,5
7,6




	      Підприємство “Корюківкаліс“







-- встановлення шлагбаумів
      шт.
10
1,5



- встановлення аншлагів

      шт.
10
2,0



   •     ДП „Остерський військовий лісгосп”






-- встановлення шлагбаумів
      шт.
25
6,2



- встановлення аншлагів
      шт.
15
5,2



 
  •    ДП „Чернігівський військовий лісгосп”






-- встановлення шлагбаумів
      шт.
17
3,2



- встановлення аншлагів
      шт.
27




33

Створення запасів пально-мастильних матеріалів, усього
-  бензин
    - дизпаливо



тонн
тонн



27,5
31,8


654,4
694,6

До
1 травня

Обласне управління лісового та  мисливського господарства 
Підприємство „Чернігівоблагроліс”
Підприємство „Корюківкаліс”
Коропське підприємство „Агролісгосп”
ДП „Остерський військовий лісгосп”
ДП „Чернігівський військовий лісгосп”




в тому числі:
	Обласне управління лісового та мисливського господарства 

- бензин
- дизпаливо



тонн
тонн



19,0
22,0



450,0
500,0



	Підприємство “Чернігівоблагроліс”

-  бензин
- дизпаливо

тонн
тонн

4,9
5,5

129,9
111,1



	Коропське підприємство “Агролісгосп“

     - бензин
- дизпаливо

тонн
тонн

0,1
0,1

2,5
2,5



	Підприємство “Корюківкаліс“

- бензин
- дизпаливо

тонн
тонн

0,2
0,2

4,0
4,0



	ДП “ Остерський військовий лісгосп “

- бензин
- дизпаливо

тонн
тонн

2,0
2,0

44,0
42,0



	ДП “ Чернігівський військовий лісгосп “

- бензин
- дизпаливо

тонн
тонн

1,3
2,0

24,0
35,0


34
Провести ревізію  протипожежних смуг навколо полів торфовидобутку
км
12
10
Квітень-травень     

Підприємство  „Чернігівторф”


35
Обстежити і привести у відповідність до нормативних вимог інженерно-технічні споруди, дороги і мости 
од.
20
7,0
До 
1 травня
Підприємство  „Чернігівторф”



III. ЗАХОДИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ, МІСЬКВИКОНКОМІВ,  ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ

36
Розробити і затвердити  плани  заходів щодо протипожежного захисту лісів, торфовищ і сільгоспугідь у пожежонебезпечний період  2017 року.



До 
1 травня
Райдержадміністрації 
Органи місцевого самоврядування

37
Розробити і  затвердити відповідними розпорядженнями  мобілізаційно-оперативні плани ліквідації лісових пожеж відповідно до статті 31 Лісового кодексу України на відповідних територіях.



До 
1 травня
Райдержадміністрації
Державні підприємства лісового господарства
Агролісгоспи
38
Створити фінансові та матеріально-технічні резерви для ліквідації пожеж на торфовищах.
		




До початку пожежо-небезпечного періоду
Районні державні адміністрації
Органи місцевого самоврядування
39
Провести скошування залишків сухої рослинності  та чагарників на ділянках що мають торф'яні ґрунти. 



Протягом року
Районні державні адміністрації
Органи місцевого самоврядування
40
Провести заходи щодо придбання пожежних мотопомп та обладнання до них на випадок гасіння пожеж в природних екологічних системах залучаючи до цього кошти місцевих бюджетів, надходжень від надання платних послуг, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб.



До
10 квітня

Районні державні адміністрації 
Органи місцевого самоврядування
41
Заборонити випалювання природної рослинності або її залишків без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища.



Протягом пожежо- небезпечногоперіоду
Райдержадміністрації 
Органи місцевого самоврядування
Державна екологічна  інспекція   в області
42
Обмежити доступ населення і транспортних засобів у лісові масиви, за винятком спеціальних транспортних засобів лісової охорони та пожежної техніки.



У періоди високої  і надзвичайно високої пожежної небезпеки
Райдержадміністрації 
Органи місцевого самоврядування

43
Провести спільні тренування щодо відпрацювання дій органів управління, сил і засобів  в умовах виникнення великих пожеж у лісах, на торфовищах і сільгоспугіддях.



До 
1 травня
Райдержадміністрації 
Органи місцевого самоврядування

44
 Уточнити особливо пожежонебезпечні зони поблизу населених пунктів, у місцях традиційного масового відпочинку людей, розробити і затвердити графіки та забезпечити контроль за станом пожежної безпеки в цих зонах.



До
 1 травня
Райдержадміністрації 
Органи місцевого самоврядування

45
Забезпечити створення та поновлення мінералізо-ваних смуг по периметру пожежонебезпечних ділянок осушених торф’яних земель, що тимчасово не використовуються  у сільськогосподарському обігу, а також  просік  і  протипожежних розривів поблизу ділянок осушених торф’яних земель, які межують з лісовими масивами.



До
1 червня
Райдержадміністрації
Органи місцевого самоврядування
46
Вжити   практичних заходів щодо забезпечення належного функціонування гідротехнічних споруд для регулювання водного режиму  в каналах меліоративних систем, що знаходяться в зонах ймовірних торф’яних пожеж.



До
1 червня
Райдержадміністрації
Органи місцевого самоврядування
Деснянське басейнове управління водних ресурсів

47
Визначити місця для забору води пожежними автомобілями, утримувати їх в належному стані.



До 
10 квітня
Райдержадміністрації
Органи місцевого самоврядування

48
Провести із суб’єктами господарювання, що мають у власності або орендують водойми, роз’яснювальну роботу щодо приведення у належний стан місць для забору води пожежною технікою та утриманню у справному стані гідроспоруд.



До
10 квітня
Райдержадміністрації
Органи місцевого самоврядування
49
Організувати стовідсоткове укомплектування сільськогосподарської техніки та агрегатів, які будуть використовуватися при збиранні і зберіганні нового врожаю, іскрогасниками та первинними засобами пожежогасіння. 



До
15 червня
Райдержадміністрації
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 
50
Організувати проведення протипожежних заходів у місцях збирання врожаю, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції.



Протягом пожежо-
небезпечного періоду
Райдержадміністрації
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 

51
Спільно з сільськими та селищними радами провести роботу щодо створення добровільних пожежних дружин в населених пунктах, в яких відсутні інші протипожежні формування.



До
10 квітня
Райдержадміністрації 
Органи місцевого самоврядування

52
Уточнити плани евакуації населення з населених пунктів, які розташовані поблизу лісових масивів та торфовищ, опрацювати разом із громадами сільських (селищних) рад порядок переміщення населення в безпечні місця тимчасового перебування.



До 
1 квітня
Райдержадміністрації
Органи місцевого самоврядування
53
Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення із залученням органів місцевого самоврядування, дільничних інспекторів поліції, працівників лісгоспів та місцевих пожежних команд щодо заборони випалювання сухої рослинності, листя тощо.



Протягом пожежо – небезпечного періоду
Райдержадміністрації 
Органи місцевого самоврядування





