
           
 

     
 

        УКРАЇНА 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН   ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я  № 168 

 
 20 червня 2018р.                                                                         смт. Вороновиця 
                                                                                                                                       
    Про затвердження  заходів  по  забезпеченню  пожежної безпеки під час підготовки 
та збирання врожаю 2018 року  на території Вороновицької ОТГ. 

 
Згідно з початком жнив та стосовно небезпеки та профілактики 

штучного спалювання сухої трави, стерні, лісосмуг та інших територій, 
вкритих природною або штучно насадженою рослинністю . Заслухавши та 
обговоривши інформацію селищного голови   Ковінько  О.Г.«Про  заходи  
щодо  посилення  протипожежної  охорони  на  період  збору  врожаю 2018 
року на  території  Вороновицької   ОТГ», враховуючи  початок  жнив та 
стосовно небезпеки і  профілактики штучного спалювання сухої трави, 
стерні, лісосмуг та інших територій, вкритих природною або штучно 
насадженою рослинністю, керуючись ст.38,ст.40 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні",ст.. 4 Закону України ″Про пожежну 
безпеку″з метою запобігання надзвичайних ситуацій на хлібних масивах, у 
місцях переробки та зберігання врожаю,зберігання грубих кормів, виконком 
селищної  ради 

 
                                                      ВИРІШИВ: 
 
1.Інформацію селищного  голови  Ковінько О.Г. «Про затвердження  заходів  
по  забезпеченню  пожежної безпеки під час підготовки та збирання врожаю 
2018 року  на території  Вороновицької ОТГ», прийняти до відома. 
2.Затвердити заходи  по  забезпеченню  пожежної безпеки під час підготовки 
та збирання врожаю 2018 року, (додається). 
3.Дане рішення та затверджені заходи по  забезпеченню  пожежної безпеки 
під час підготовки та збирання врожаю 2018 року оприлюднити в засобах 
масової інформації та довести до відома керівників фермерських та 
сільськогосподарських господарств, розташованих на території 
Вороновицької ОТГ. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника                                                         
організаційного відділу Олефір Л.О. 
 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                           О.Г.КОВІНЬКО 



 
ДОДАТОК 1 

до рішення  виконкому селищної ради 
від 20 червня 2018 року № 168 

ЗАХОДИ 
щодо  посилення  протипожежної  охорони  на  
період  збору  врожаю 2018року на  території  

Вороновицької ОТГ 
1. Встановити постійний контроль за дотриманням пожежної та 

техногенної безпеки об'єктів зберігання зерна, зернотоків господарств, 
а також складів ПММ, приміщень майстерень, гаражів, мех.загонів та 
інших об'єктів задіяних в збиранні врожаю в господарствах села не 
залежно від форма власності. Прийняти невідкладні заходи по 
усуненню існуючих порушень протипожежних вимог.  

Термін: до початку збирання врожаю 
Відповідальні: Керівники господарств. 

2. З усіма особами, що беруть участь у збиранні врожаю провести 
інструктажі з пожежної та техногенної безпеки під розпис. 

Термін: до початку збирання врожаю 
Відповідальні: Керівники господарств. 

3. Керівникам господарств перевірити пожежонебезпечний стан усієї 
збиральної техніки. Вжити заходів по  прийманню готовності по актах. 

Термін: до початку збирання врожаю 
Відповідальні:  керівники господарств. 

4. Перед збиранням колосових провести обкоси та оборати хлібні поля 
смугою завширшки не менше 4 метрів( з прибиранням скошеного) в 
місцях їх прилягання до житлових масивів,степових 
смуг,автомобільних шляхів і залізниць, тощо.. 

Термін: до початку збирання врожаю 
Відповідальні:  керівники господарств. 

5. Організувати проведення комплексу агітаційно-масових заходів з 
використанням усіх засобів масової інформації   з метою запобігання 
пожежам в період підготовки та збирання врожаю.  

Термін: до та в період збирання врожаю 
Відповідальні:  Виконком, керівники 
господарств. 

6. На полях  господарств встановити  попереджувальні таблички. 
Термін: до початку збирання врожаю 
Відповідальні:  Керівники господарств. 

7. Заборонити спалювання стерні,післяжнивні залишки,розведення 
багать поблизу хлібних ланів. 
 

 
  
 

 



 
УКРАЇНА 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН    ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 176 
20 червня  2018 року                                                            смт. Вороновиця                    

 

Про затвердження заходів щодо запобігання виникненню   пожеж   поблизу лісових  
масивів, населених пунктів, та  вздовж доріг на території Вороновицької ОТГ 

 

  З  метою запобігання виникненню пожеж в побуті, лісах та 
сільськогосподарських угіддях, зменшення можливих збитків від пожеж та 
подальшого негативного впливу їх наслідків, заслухавши  інформацію  
секретаря виконкому Мороз Н.А.,  відповідно до пункту 2 статті 19 Кодексу 
цивільного захисту України, статей 33, 64, 86 Лісового кодексу України, 
керуючись статтями 33, 38, 59, 73 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради 

ВИРІШИВ : 

1.    Затвердити план заходів щодо запобігання виникненню пожеж щодо 
запобігання виникненню   пожеж   поблизу лісових  масивів, населених 
пунктів, та  вздовж доріг на території Вороновицької  (додаток 1 
додається). 

2.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на  секретаря 
виконавчого комітету Мороз Н.А. 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                 О.Г.КОВІНЬКО  


