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ПРОТОКОЛ № 12 

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій  

 

08 квітня 2020 року               м. Старокостятнинів 

                

                                               

Головував:                     М.С. МЕЛЬНИЧУК 

 

Присутні:         члени комісії (10 осіб) за окремим списком та 

запрошені. 

  

Порядок денний:                             

                                                                                                                             

Про ситуацію щодо виникнення пожеж у природних екосистемах на 

території міста 

 

Слухали: Сергія ЧИЖА. який проінформував про численні пожежі, що 

виникають у природних екосистемах на території міста протягом березня-

квітня 2020 року, на ліквідацію яких необхідно залучення значних матеріальних 

сил та засобів. 

  

Вирішили: 

 

1. Відповідно до державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 

019:2010 ситуацію, що складається внаслідок пожеж в природних екосистемах 

на території м. Старокостянтинів класифікувати як загрозу виникнення 

надзвичайної ситуації природного характеру, код НС 20620 - пов’язана з 

пожежою степовою,  ознаки IІ.25 - пожежа степових масивів (посівів 

сільськогосподарських культур), очерету (наказ МВС України від 06.08.2018 

року № 658), місцевого рівня, пункт 6.2 Порядку класифікації НС за їх рівнями, 

затвердженого постановою КМУ від 24.03.2004 року № 368).  
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2. Відповідно до пунктів 3, 12 постанови Кабінету Міністрів України від          

30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та 

використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних 

ситуацій» для проведення заходів з гасіння та запобігання виникнення в 

подальшому пожеж в природних екосистемах міста виділити з місцевого 

матеріального резерву 19 Державній пожежно-рятувальній частині Головного 

управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у 

Хмельницькій області паливно-мастильні матеріали, відповідно до акту. 

 

               Термін: до 09.04.2020 

 

2. Керівникам підприємств, установ, організацій, житлово-комунальних 

підприємств міста посилити заходи щодо заборони спалення сухої трави, 

рослинних залишків на підконтрольних та прилеглих територіях. 

                    

Термін: постійно 

 

3. Відділу з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів 

та благоустрою виконавчого комітету міської ради (Вікторія ШЕВЧУК) спільно 

із Старкостянтинівським РС ГУ ДСНС України в області (Сергій ЧИЖ) через 

місцеві засоби масової інформації посилити проведення інформаційно-

роз`яснювальної роботи серед населення міста щодо недопущення спалювання 

сухої трави, рослинних залишків та відповідальність за вчинені таких дій. 

       

Термін: постійно 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ з питань 

охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради (Вікторія ШЕВЧУК) та 

Старокостянтинівський РС ГУ ДСНС України в Хмельницькій області (СЕРГІЙ 

ЧИЖ). 

  

 

Голова комісії      Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

Секретар комісії      Володимир ГОРДІЙЧУК  


