
ПРОТОКОЛ № 25

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСIДАННЯ овлхсшя комтсп
з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй

"19" червня 2020 року м. Чернiгiв

Головував: Заступник голови обласног державнот адмiнiстрацii: -

Андрiй ПОДОРВАН.

Присутнi: члени кoмici"i та запрошенi (за списком); представники ЗМI.

Про заходи щодо протидii пожежам у природних екосистемах на
територii Чернiгiвськоi областi в 2020 роцi.

(Д.БЕСКОСТИЙ, Ю. БОЛОХОВЕЦЬ, С. БОЛДИРЕВ)

3 метою попередження надзвичайних ситуацiй
пожежонебезпечного перiоду 2020 року комiсiя вирiшила:

1. Затвердити Комплекс додаткових заходiв щодо протидп пожежам у
природних екосистемах на територп Чернгпвськот областi в 2020 роцi
(додасться),

протягом

2. Районним державним адмiнiстрацiям, виконавчим комiтетам
Нтжинськот, Новгород-Сiверськоi, Прилуцькоi та Чернiгiвськоi" мiських
рад, сiльським, селищним, мiським радам об'еднаних територiальних
громад:

2.1. Забезпечити своечасне виконання захошв,
Комплексом додаткових заходiв щодо протидц пожежам
екосистемах на територп Черншвськот областi в 2020 роцi.

2.2. Провести у термiн з 23.06.2020 по 25.06.2020 засiдання комтсги з
питань техногенно-еколопчног безпеки та надзвичайних ситуацiй, на яких
розглянути питания протидц масовим пожежам лiсыв, торфовищ
сiльгоспугiдь у пожежонебезпечний перiод 2020 року.

передбачених
у природних

2.3. Проаналiзувати стан виконання заходiв визначених «Комплексним
планом заходiв обласних управлiнь, органiзацiй i пiдприемств, мiсцевих
органiв виконавчот влади щодо протидй масовим пожежам лiсiв, торфовищ i
сiльгоспугiдь у весняно-лiтнiй перiод 2020 року» (затверджений рiшенням
сбласнот комгсп вiд 11.03.2020 №2) та вжити додаткових заходiв для протидп
пожежам у природних екосистемах.
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2.4. Провести роботу щодо лiквiдацii: звалищ смгггя, побутових 1

виробничих вiдходiв у лiсах, лiсозахисних смутах, на торфовищах i
прилеглих до них територтях,

2.5. Посилити проведения профiлактично-роз'яснювально"i роботи з
населенням.

2.6. Створити запас паливо-мастильних матерiалiв, матерiально
технiчних засобiв та визначити технiку, яку можна задiяти для лiквiдацi"i
пожеж у будь-який час.

На час пожежонебезпечного
перюду 2020 року

3. Департаменту iнформацiйно"i дiяльностi та комунгкашй з
громадськiстю облдержадмiнiстрацi"i, Управлiнню ДСНС Укратни в
областi продовжити iнформацiйно-роз'яснювальну роботу серед населения
через засоби масовот тнформацп щодо запобiгання виникненню пожеж в
екосистемах областi.

Поспийно

4. Державнiй екологiчнiй iнспекцн у Чернiгiвськiй областi
здiйснювати заходи щодо виявлення та притягнення до вiдповiдальностi осiб,
винних у спалюваннi сухостою та смiтгя на сiльгоспутiддях, присадибних
дiлянках, заплавах рiчок, на торфовищах i стернi пiд час жнив.

Протягом пожежонебезпечного
перюду 2020 року

5. Деснянському басейновому управлiнню водних ресурсiв
спiльно з органами мiсцевого самоврядування вжити заходiв для
заповнення водою мережi мелiоративних каналiв областi та утримання
належного 1i рiвня протягом пожежонебезпечного перiоду.

Протягом пожежонебезпечного
перюду 2020 року

6. КП «Чернiгiвоблагролiс» розробити порядок взаемодц та
iнформування пiдроздiлiв ДСНС Укратни в областi у випадку виникнення
лiсових пожеж на пiдвiдомчiй територп.

До 01.07.2020

7. lнформацiю стосовно прийнятих рiшень надати до 01.07.2020 на
електронну адресу Департаменту з питань цившьного захисту та обороннот
роботи облдержадмiнiстрацй (dcz_post@cg.gov.ua).

Перший заступник голови кoмici"i

Вiдповiдальний секретар

Андрiй ПОДОРВАН

Андрiй ДУПЛО

user
Штамп


