
 
 

  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
29.03. 

 
20 

 
22 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
138 

 
Про посилення заходів щодо 
пожежної безпеки в лісових 
масивах і сільгоспугіддях  
області в 2022 році 
 
 

 Керуючись статтями 6, 16, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», п. 4 ч. 1 ст. 19  Кодексу цивільного захисту України,                          
ст. 31 Лісового кодексу України, з метою запобігання виникненню лісових 
пожеж та проведення заходів з організації протидій пожежам у 2022 році, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Голів райдержадміністрацій та рекомендувати сільським, селищним, 

міським головам: 
1) розглянути на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій питання щодо протидії пожежам у 
природних екосистемах, розробити комплексні плани та організувати 
неухильне виконання заходів з протипожежного захисту лісових масивів та 
сільгоспугідь у пожежонебезпечний період 2022 року; 

2) організувати оперативне інформування підрозділів ДСНС про пожежі і 
загоряння у природних екосистемах та у разі необхідності своєчасне залучення 
лісокористувачів, служб цивільного захисту, власників земельних ділянок, 
волонтерів та місцевого населення; 

3) вжити заходів для влаштування навколо населених пунктів, об’єктів, 
розміщених у лісових масивах, захисних протипожежних смуг, прибирання в 
літній період сухої рослинності та вітролому з метою недопущення 
перекидання лісових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожеж 
на об’єктах - поширення вогню на лісові масиви; 

4) розглянути питання щодо створення резерву паливно-мастильних 
матеріалів та достатніх запасів води для ліквідації можливих пожеж; 

5) попередити всіх землекористувачів та населення про заборону 
розведення багать у лісових масивах і рекреаційних зонах (крім спеціально 
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облаштованих місць і обладнаних територій зеленого відпочинку), а також 
випалювання стерні, сухої рослинності та сміття на землях лісового фонду, 
сільгоспугіддях, лісосмугах, заплавах річок та вздовж доріг; 

6) рекомендувати землекористувачам після збирання зернових в 
охоронних зонах повітряних ліній електропередачі 330 і 750 кВт провести 
протягом 3 днів збір соломи та обробіток ґрунту; 

7) вжити заходів щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ побутових і 
виробничих відходів в першу чергу у лісових масивах, лісосмугах, 
сільгоспугіддях і прилеглих до них територіях; 

8) встановити на території сільських населених пунктів пристрої для 
подавання звукових сигналів з метою оповіщення людей на випадок пожежі; 

9) організувати роботу з сільськогосподарськими товаровиробниками 
щодо забезпечення протипожежного захисту сільгоспугідь, зокрема особливу 
увагу приділити періоду дозрівання врожаю, для цього забезпечити у період 
воскової стиглості хліба, обкоси полів з прибиранням скошеного та оборати їх 
смугою не менше 4 метрів завширшки в місцях прилягання до лісових масивів, 
степової смуги, автомобільних шляхів та залізничних колій; 

10) надавати інформацію про проведену роботу до Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації щомісяця до 05 числа, що 
настає за звітним періодом, та остаточну - 10.11.2022. 

 
2. Запропонувати Запорізькому обласному управлінню лісового та 

мисливського господарства: 
1) у межах своїх повноважень виконати п. 1 цього розпорядження; 
2) забезпечити приведення в підвищену готовність пунктів зосередження 

протипожежного обладнання та інвентарю. Створити резерв паливно-
мастильних матеріалів та протипожежного обладнання для ліквідації можливих 
загорань і пожеж у лісових насадженнях, сприяти активізації рейдових бригад 
та загороджувальних постів, застосування адміністративних покарань до 
порушників пожежної безпеки в лісах;  

3) забезпечити роз’яснення дотримання Правил пожежної безпеки в лісах 
України;  

4) в зв’язку в військовим станом повністю заборонити  відвідування лісів 
населенням та в’їзду транспортних засобів (крім службових) у період дії 
військового стану; 

5) вжити дієвих заходів щодо заборони відвідування лісів населенням та 
в’їзду транспортних засобів (крім службових) у період високої пожежної 
небезпеки; 

6) у межах повноважень посилити роботу з правоохоронними й 
природоохоронними органами щодо проведення спільних профілактичних, 
адміністративних та інших заходів з охорони лісів від пожеж, з виявлення 
порушників правил пожежної безпеки в лісах, з притягнення їх до 
відповідальності згідно з чинним законодавством; 
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7) активізувати співпрацю із засобами масової інформації з метою 
належного інформування населення про пожежну обстановку та 
відповідальність за порушення правил пожежної безпеки в лісах; 

8) надавати інформацію про проведену роботу до Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації до 05 числа, що настає за 
звітним періодом, та остаточну - 10.11.2022. 

 
3. Запропонувати Головному управлінню Національної поліції в 

Запорізькій області надавати практичну допомогу державній лісовій охороні 
щодо забезпечення громадського порядку в місцях масового відпочинку 
населення і боротьби з лісовими пожежами та інформувати про проведену 
роботу Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації до                         
05 числа, що настає за звітним періодом, та остаточну - 10.11.2022. 

 
4. Запропонувати Головному управлінню Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Запорізькій області: 
1) вжити невідкладних заходів щодо підвищення ефективності роботи 

підрозділів управління щодо попередження виникнення і гасіння пожеж; 
2) привести в посилену готовність техніку та особовий склад підрозділів на 

випадок виникнення пожеж у лісових масивах і сільгоспугіддях області; 
3) забезпечити залучення інших служб для повної ліквідації  пожеж у разі 

їх виникнення згідно з мобілізаційними планами; 
4) надавати інформацію про проведену роботу до Департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації до 05 числа, що настає за 
звітним періодом, та остаточну - 10.11.2022. 

 
5. Департамент культури та інформаційної політики облдержадміністрації 

сприяти висвітленню в ЗМІ протягом пожежонебезпечного періоду 
роз’яснювальної інформації серед населення щодо дотримання заходів 
пожежної безпеки під час перебування у лісових масивах, лісосмугах, заплавах 
річок на сільгоспугіддях, присадибних ділянках та недопущення спалювання 
стерні, сміття та залишків рослинності. Надавати інформацію про проведену 
роботу до Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації до 
05 числа, що настає за звітним періодом, та остаточну - 10.11.2022. 

 
6. Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації надати 

голові облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання цього 
розпорядження до 15.11.2022.  

   
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації відповідно до функціонального розподілу 
обов’язків. 

 
Голова обласної державної 
адміністрації, начальник  
обласної військової адміністрації           Олександр СТАРУХ 


