ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
06.06.2019 № 185

ЗАХОДИ
щодо підготовки та забезпечення охорони від пожеж зернових культур і
грубих кормів в сільськогосподарських підприємствах та лісових масивів
району у 2019 році
№
Найменування заходів
Терміни
Відповідальні за проведення
з/п
виконання
заходів
1
2
3
4
1 Проаналізувати стан роботи червень Вільнянський РС ГУ ДСНС
сільгосппідприємств району,
України в Запорізькій області
Михайлівського
лісництва
щодо забезпечення охорони
врожаю та лісів від пожеж
2 Організувати
проведення червень- Вільнянський РС ГУ ДСНС
інструктивних семінарів з
липень
України в Запорізькій області,
керівниками,
головними
відділ
агропромислового
спеціалістами,
бригадирами
розвитку райдержадміністрації
сільгосппідприємств
з
вивчення правил пожежної
безпеки
3 Забезпечити
проходження червень Керівники
посадовими особами навчання
сільгосппідприємств району,
по
пожежно-технічному
Вільнянський РС ГУ ДСНС
мінімуму
з
видачою
України в Запорізькій області
спеціального посвідчення про
здачу заліків та проведення
інструктажу
з
питань
пожежної безпеки під розпис з
усіма
механізаторами,
працівниками, робітниками та
службовцями,
зайнятими
вирощуванням та заготівлею
хліба та кормів
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Продовження додатка

№
Найменування заходів
Терміни
Відповідальні за проведення
з/п
виконання
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1
2
3
4
4 Установити
потребу, червень Керівники
забезпечити
ремонт
та
сільгосппідприємств району
постачання
необхідної
кількості
іскрогасників,
вогнегасників для обладнання
комбайнів,
тракторів
та
автомобілів,
зайнятих
на
збиранні врожаю
5 Розповсюдити
серед червень Вільнянський РС ГУ ДСНС
сільгосппідприємств
району
України в Запорізькій області
пам’ятку для механізаторів і
аншлаги по попередженню
пожеж під час збирання
врожаю та заготівлі грубих
кормів
6 Розробити схематичний план червень Керівники
протипожежного
захисту
сільгосппідприємств району
врожаю
7 Створити добровільні пожежні червень Керівники
дружини
та
забезпечити
сільгосппідприємств району
цілодобове чергування членів
добровільних
пожежних
дружин і пожежно-сторожової
охорони на виїзній пожежній
техніці.
Заборонити
використання її не за прямим
призначенням.
Провести
ремонт пожежної техніки
8 Перевірити придатність
червень- Керівники сільгосппідприємств
сільськогосподарської техніки
липень
району,
на предмет пожежної безпеки
Вільнянський РС ГУ ДСНС
до збирання врожаю із
України в Запорізькій області
виконанням
відповідних
заходів
щодо
усунення
виявлених недоліків
9 На
сільгосппідприємствах червень Керівники
району перевірити готовність
сільгосппідприємств району,
сільськогосподарської та іншої
Вільнянський РС ГУ ДСНС
техніки, пристосованої до
України в Запорізькій області
гасіння пожеж
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4
10 Провести
перевірку червень Вільнянський РС ГУ ДСНС
протипожежного
стану
України в Запорізькій області
підприємств елеваторної та
зернопереробної промисловості,
складів
пально-мастильних
матеріалів
та
мінеральних
добрив,
готовності
сільгосппідприємств
до
забезпечення охорони від пожеж
місць збирання врожаю зернових
і заготівлі грубих кормів, вжити
заходів до усунення недоліків.
Відпрацювати на цих об’єктах
оперативні плани гасіння пожеж
11 Погодити
із
суб’єктами червень Керівництво Михайлівського
господарювання та органами
лісництва
місцевого
самоврядування
склад сил і засобів, що
залучаються
для
гасіння
лісових пожеж
12 Розробити
мобілізаційно- червень Керівництво Михайлівського
оперативний план заходів
лісництва
щодо
попередження
та
ліквідації лісових пожеж в
лісових масивах
13 Привести в готовність наявний
червень Керівництво Михайлівського
пожежний інвентар
лісництва
14 Вжити
заходи
по протягом Керівництво Михайлівського
недопущенню в лісові масиви
жаркого лісництва
відпочиваючих,
інших
періоду
сторонніх осіб
15 Створити необхідний резерв червень Керівництво Михайлівського
пально-мастильних матеріалів
лісництва
16 Поновити
мінералізовані червень Керівництво Михайлівського
протипожежні смуги
лісництва
17 Перевірити та вжити заходи червень Вільнянський РЕМ ПАТ
щодо забезпечення пожежної
«Запоріжжяобленерго»,
безпеки ліній електромереж, що
Вільнянський РС ГУ ДСНС
проходять через хлібні масиви.
України в Запорізькій області,
З електриками та спеціалістами
керівники сільгосппідприємств
провести інструктажі з питань
району
оперативних дій
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18 На всіх під’їзних до лісових червень Керівництво Михайлівського
масивів шляхах встановити
лісництва
шлагбауми та забороняючі
знаки
19 Транспортні
засоби червень Керівники
(автомобілі,
пересувні
сільгосппідприємств району
майстерні
та
ін.),
що
працюють у місцях збирання
врожаю,
обладнати
буксирними
приладами,
іскрогасниками,
вогнегасниками. З водіями та
експедиторами
провести
бесіди про виконання правил
пожежної безпеки в місцях
збирання врожаю
20 До початку перевезення зерна червень Керівники
провести
обстеження
сільгосппідприємств району,
маршрутів
руху
Вільнянське відділення поліції
автотранспорту,
під’їзних
Пологівського відділу поліції
доріг до підприємств, що
ГУ Національної поліції в
забезпечують зберігання та
Запорізькій області
переробку зерна з метою
усунення недоліків
21 В
сільгосппідприємствах червень- Вільнянський РС ГУ ДСНС
району
визначити
місця вересень України в Запорізькій області,
зберігання грубих кормів,
керівники сільгосппідприємств
обладнати
їх
району
блискавкозахистом
та
засобами для гасіння пожеж,
готові скирти оборювати та
забезпечити їх охорону
22 Оприлюднити
у
засобах червень Вільнянський РС ГУ ДСНС
масової
інформації
про
України в Запорізькій області,
правила пожежної безпеки при
відділ агропромислового
збиранні врожаю та заготівлі
розвитку райдержадміністрації
грубих кормів, а також
правила пожежної безпеки в
лісових масивах
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23 Перевірити технічний стан червень- Вільнянське відділення поліції
автотранспорту з врученням
липень
Пологівського відділу поліції
кожному водію спеціального
ГУ Національної поліції в
талону, який свідчить про
Запорізькій області
придатність автомобіля до
перевезення зерна та іншої
сільгосппродукції
24 Під підпис попередити всіх червень- Вільнянський РС ГУ ДСНС
землекористувачів
про
липень
України в Запорізькій області
заборону спалювання сухої
трави, стерні, соломи та інших
пожнивних залишків
25 На ділянках автомобільних червень- Керівники
шляхів, прилеглих до хлібних
липень сільгосппідприємств району,
та лісових масивів, встановити
(до
керівництво Михайлівського
знаки
(панно)
з
воскової лісництва
попереджуючими
написами стиглості
«Будьте обережні з вогнем» та
збіжжя)
інші матеріали протипожежної
агітації
26 Провести
рейди-перевірки липень- Вільнянський РС ГУ ДСНС
протипожежної безпеки у серпень України в Запорізькій області,
місцях збирання зернових,
Вільнянське відділення поліції
зберігання
та
переробки
Пологівського відділу поліції
врожаю, в лісових масивах
ГУ Національної поліції в
Запорізькій області
27 Організувати
діяльність
до 01
Керівники
добровільних
пожежних
липня
сільгосппідприємств району
дружин та пожежно-технічних
комісій, укомплектувати їх
фахівцями.
З
метою
підвищення
соціального
захисту членів добровільних
пожежних дружин та пожежнотехнічних комісій
провести
роботу по страхуванню їх
відповідно до вимог Кодексу
цивільного захисту України
Начальник відділу
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Г. ШЕПЕЛЬ

