УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

від 15.07.2011 № 185рг
м.Красноармійськ

Про забезпечення проведення заходів
та мінімізації можливих негативних
наслідків НС, пов’язаних з пожежною
небезпекою

На

виконання

вимог

наказу

начальника

цивільного

захисту

-

голови

облдержадміністрації від 09.06.2011 № 1, з метою недопущення виникнення надзвичайних
ситуацій із настанням сухої і спекотної погоди, для підтримання оперативної взаємодії,
вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню пожеж у лісових масивах,
сільськогосподарських

угіддях,

місцях

масового

відпочинку

населення

у

пожежонебезпечний період 2011 року, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,-

1. Створити оперативний штаб та робочу групу оперативного штабу з координації дій
міської ради щодо проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежною небезпекою та затвердити їх склад
(додаються).

2. Робочій групі оперативного штабу (Герасимюк) організувати ефективну та
оперативну роботу щодо координації дій міської ради, пов’язаних із запобіганням
можливого виникнення негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
пожежною небезпекою.

3. Затвердити план першочергових заходів щодо попередження пожеж у зв'язку з
настанням сухої і спекотної погоди по м. Красноармійськ.
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4. Рекомендувати Красноармійському міському управлінню ГУ Управління МНС
України в Донецькій області (Герасимюк) забезпечити посилений контроль за станом
пожежної безпеки, зокрема на транспортних комунікаціях, суб’єктах життєзабезпечення та
підвищеної небезпеки, місцях масового перебування громадян, приведення в постійну
готовність до використання пожежної і спеціальної техніки та обладнання, забезпечити
резерв паливо-мастильних матеріалів.

5. Рекомендувати керівникам АЗС міста створити резерв паливо-мастильних
матеріалів, необхідних для здійснення заходів на випадок загрози або виникнення
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з високою пожежною небезпекою: по 200 літрів бензину
А-76 для заправки техніки, що задіяна для гасіння пожеж.

6. Красноармійській ЦРЛ (Волкова) привести в готовність медичні заклади до надання
відповідної допомоги постраждалим від наслідків пожеж.

7. Евакуаційній комісії (Балашов) забезпечити перевірку стану готовності пунктів
евакуації населення та системи його оповіщення на випадок можливого відселення з
постраждалих територій та забезпечення цих пунктів питною водою, медикаментами тощо.

8. КП «УМГ» (Риндя) організувати роботу по забороні випалювання стерні, бур’янів,
смітників, недопущення накопичення легкозаймистих матеріалів природного та штучного
походження.

9. Відділу інформації, іміджевої політики і зв’язків з громадськістю міської ради
(Алексєєва) постійно проводити роз’яснювально-профілактичну протипожежну роботу серед
населення через засоби масової інформації.

10. КП «Красноармійськводоканал» (Дітковський) перевірити справність гідрантів та,
при необхідності, відремонтувати, особливо ті, які розташовані

поблизу пожежно-

небезпечних об’єктів.

11. Адміністративному відділу (Петлюченко) разом з Красноармійським МВ
(з обслуговування м.Красноармійськ та Красноармійського району) ГУ МВС України в
Донецькій області (Москаленко) відпрацювати план патрулювання в парках відпочинку
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«Ювілейний», ім. Горького, селища Динасового заводу та на території, розташованій біля
ставу №2.

12. КП «Зелене господарство» (Підлісний) забезпечити покіс сухої рослинності на
придорожніх смугах та смугах відводу доріг.

13. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на
начальника відділу з питань НС та ЦЗН Кучука І.Г., контроль - на заступника міського
голови Мєщана О.М.

Красноармійський міський голова

А.Г.Ляшенко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
15.07.2011 № 185рг
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
оперативного штабу з координації дій міської ради щодо проведення заходів та мінімізації
можливих негативних наслідків НС, пов’язаних з пожежною небезпекою у 2011 році
Герасимюк
Сергій Євгенович
Мєщан
Олександр Миколайович

- начальник Красноармійського МУ ГУ МНС України в
Донецькій області, голова оперативного штабу (за згодою)

Балашов
Володимир Юрійович

- заступник міського голови, співголова оперативного штабу

Штутман
Валентина Василівна

- заступник міського голови, начальник міського фінансового
управління, співголова оперативного штабу
- начальник відділу з питань НС та ЦЗН міської ради,
заступник голови оперативного штабу

Кучук
Ігор Григорович

- заступник міського голови, співголова оперативного штабу

Члени оперативного штабу:
Волкова
- головний лікар ЦРЛ
Тетяна Олександрівна
Джураєв
Валерій Мусаєвич

- Родинський міський голова

Дітковський
Михайло Іванович

- директор КП «Красноармійськводоканал»

Коломієць
Віталій Миколайович

- начальник Торезької регіональної інспекції екологічної
безпеки (за згодою)
- головний лікар Красноармійської СЕС (за згодою)

Костенко
Микола Лаврентійович
Маглеваній
Денис Юрійович

- начальник відділу з питань внутрішньої політики міської ради

Малік
Володимир Анатолійович

- начальник СДПЧ-51 Красноармійського МУ ГУ МНС України
в Донецькій області (за згодою)
- голова Шевченківської селищної ради

Меркулова
Надія Дмитрівна
Москаленко
Олександр Вікторович
Підлісний
Олег Іванович

- начальник Красноармійського МВ (з обслуговування міста
Красноармійська та Красноармійського району) ГУ МВС
України в Донецькій області (за згодою)
- директор КП «Зелене господарство»

Риндя
Дмитро Володимирович

- начальник КП «Управління міського господарства»

Тітков
Павло Володимирович

- військовий комісар Красноармійсько-Селідовського
об’єднаного військового комісаріату (за згодою)

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П.Ярова
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
15.07.2011 № 185рг

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Робочої групи оперативного штабу з координації дій міської ради щодо проведення заходів та
мінімізації можливих негативних наслідків НС, пов’язаних з пожежною небезпекою у 2011 році
Герасимюк
Сергій Євгенович
Мєщан
Олександр Миколайович

- начальник Красноармійського МУ ГУ МНС України в
Донецькій області, голова робочої групи оперативного штабу
(за згодою)
- заступник міського голови, співголова робочої групи
оперативного штабу

Кучук
Ігор Григорович

- начальник відділу з питань НС та ЦЗН міської ради, заступник
голови робочої групи оперативного штабу

Члени
робочої
групи
оперативного штабу:
Дітковський
- директор КП «Красноармійськводоканал»
Михайло Іванович
Малік
Володимир Анатолійович

- начальник СДПЧ-51 Красноармійського МУ ГУ МНС України
в Донецькій області (за згодою)

Москаленко
Олександр Вікторович

- начальник Красноармійського МВ (з обслуговування міста
Красноармійська та Красноармійського району) ГУ МВС
України в Донецькій області (за згодою)
- начальник КП «Управління міського господарства»

Риндя
Дмитро Володимирович

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П.Ярова
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
15.07.2011 № 185рг
ПЛАН
першочергових заходів щодо попередження пожеж у зв'язку з настанням
сухої і спекотної погоди по м.Красноармійськ у 2011 році
№
пп
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Найменування заходів
2
Провести практичне відпрацювання
планів залучення сил і засобів із
ліквідації великих лісових пожеж
спільно зі службами взаємодії.
Вжити заходів з ремонту й заповненню
водою пожежних водоймищ на
підприємствах міста, забезпечити
під'їзди із твердим покриттям до
природних водоймищ для заправлення
пожежних автомобілів, вжити
термінових заходів з ремонту пожежних
гідрантів у лісопосадках, паркових зонах
і прилежних до них територій.
Привести в бойову готовність і
перевірити технічний стан і оснащеність
техніки підвищеної прохідності.
Провести виступи по телебаченню,
радіо, у пресі про дотримання правил
пожежної безпеки в період сухої й
жаркої погоди в лісових масивах, біля
полів колосових, паркових зонах,
лісопосадках, місцях відпочинку
населення.
Провести оперативно-профілактичні
відпрацювання поблизу розташування
місць масового відпочинку і лісових
масивів з метою своєчасного виявлення
осіб, схильних до підпалів, хуліганства
та інших правопорушень.
Вжити заходів з дотримання правил
пожежної безпеки до недопущення
розведення багать у невстановлених
місцях, у місцях масового відпочинку
населення.
Разом з дільничними інспекторами
міліції, ДАІ встановити порядок
проведення регулярних рейдів-перевірок
лісових масивів, паркових зон,
лісопосадок особливо у святкові та
вихідні дні, із вживанням твердих
заходів впливу до порушників вимог
пожежної безпеки в лісопосадках та
паркових зонах.

Дата
виконання
3
До 25.07.2011

Відповідальний за виконання
4
Красноармійське МУ ГУМНС
України в Донецькій області,
керівники служб

до 30.07.2011
постійно

Керівники підприємств,
КП «УМГ»,
КП «Красноармійськводоканал»

до 25.07.2011

Красноармійське МУ ГУМНС
України в Донецькій області

до 25.07.2011

Красноармійське МУ ГУМНС
України в Донецькій області

постійно

Красноармійський МВ ГУМВС
України в Донецькій област

постійно

КП «УМГ»,
Красноармійський МВ ГУМВС
України в Донецькій област,
Красноармійське МУ ГУМНС
України в Донецькій області
Красноармійський МВ ГУМВС
України в Донецькій області,
Красноармійське МУ ГУМНС
України в Донецькій області

постійно

7
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

З фактів безвідповідального відношення
до проблем протипожежного
забезпечення керівників підприємств
постійно інформувати державні
адміністрації, органи місцевого
самоврядування, постійні комісії з
питань техногенної безпеки й
надзвичайних ситуацій,
МВ ГУМВС
Разом з міською радою перевірити стан
готовності пунктів евакуації населення
на випадок необхідного відселення з
постраждалих територій. Перевірити
готовність до розгортання пересувних
пунктів управління та
життєзабезпечення
Організувати роботи з очищення
горючого сміття в горищних і
підвальних приміщеннях житлових
будинків, а також забезпечити їхнє
закриття.
Провести обстеження підвальних і
горищних приміщень житлових
будинків з питанню недопущення
зберігання (складування) кисневих,
газових балонів
Організувати чергування та об'їзди
територій міста, паркових зон,
лісопосадок з метою попередження
пожеж і займань.
Видати пам'ятки про правила пожежної
безпеки при використанні феєрверків.
Керівникам закладів, де є можливість
проведення свят (весілля, ювілеї та інші)
заборонити використання піротехнічних
виробів.
В 2-х тижневий термін очистити
паркові зони від сухої трави, гілок,
гарячого сміття
Території медичних і навчальних
закладів очистити від сухої трави, гілок,
горючого сміття, організувати
погодинний обхід своїх територій

Керуючий справами
виконкому міської ради

по мірі
виявлення

керівники підприємств,
Красноармійський МВ ГУМВС
України в Донецькій області,
Красноармійське МУ ГУМНС
України в Донецькій області,
відділ з питань НС та ЦЗН міської
ради

до 25.07.2011

Міська евакуаційна комісія,
Красноармійське МУ ГУМНС
України в Донецькій області,
відділ з питань НС та ЦЗН міської
ради

постійно

КП Красноармійський «ЦЄЗ»

до 25.07.2011

КП Красноармійський «ЦЄЗ»

постійно

КП «УМГ», МВ ГУМВС України
в Донецькій області,
Красноармійське МУ ГУМНС
України в Донецькій області
керівники закладів, відділ торгівлі
та побутового обслуговування
населення міської ради

до 25.07.2011

до 30.07.2011

постійно

КП «УМГ»,
КП «Зелене господарство»,
КП «Міський парк культури та
відпочинку»
керівники медичних і навчальних
закладів

Н.П. Ярова

План першочергових заходів щодо попередження пожеж у зв'язку з настанням сухої і спекотної
погоди по м. Красноармійськ у 2011 році підготовлено відділом з питань
НС та ЦЗН
Красноармійської міської ради
Начальник відділу з питань

НС та ЦЗН міської ради

І.Г. Кучук

