УКРА1НА

Великомихайл!всыса районна державна адм1н!страц1я Одесько'1 облает!

Розпорядження

21.03.2017

№116/А-2017

Про невщ кладш заходи щодо охорони
л 1с 1в вщ пожеж у весняно-л1тшй
пожеж онебезпечний перюд 2017 року
В щ повщ но до статей 6, 21 Закону Укра'Уни «Про Micpeei державн1
адмшютращ'У», статН 32 JlicoB oro кодексу Укра'ши, Кодексу цивш ьного
захисту Укра'ши, з метою посилення пожежно'У безпеки у лю ах району в
2017 рощ :
Рекомендувати:
1. Державному
ш дприемству
«Великомихайл1вське
люове
господарство» (Дядюк М .М .) у перю д високо'У пожежно'У небезпеки
вж ити заход1в щодо обмеження в1дв1дування хвойних лю!в, в'Узду до
них транспортних засоб1в, спалю вання сухо'У трави, стерн1, пожнивних
залиш ю в.
2. К ер 1вникам с1льськогосподарських ш дприемств р1зних форм
власност1, орендарям провести комплекс робИ з облаш тування
мш ерал1зованих смут навколо пол1в, особливо тих, що межують з
лю овим и масивами.
3. Створити рейдов1 бригади у склад1 прац1вниюв державного
п1дприемства «Великомихайл1вське л1сове господарство» (Дядюк М.М.),
Великомихайл1вського в1ддшення пол1цй' Розд1льнянського в1ддшу полщи
ГУ НП в Одеськ1й област1 (Кара В.М.), 18- t o i державно '1 пожежнорятувально'У частини 5-го державного пожежно-рятувального загону
ГУ ДСНС УкраУни в Одеськш област1 (Юр1н В.М.) для проведения
оперативних рейд1в по контролю за додержанням правил пожежноУ безпеки.
4. П щ приемствам, орган1зац1ям, установим району, в раз1
виникнення л1сових пожеж, д1яти зг1дно затвердж еного моб1л1зац1йного
плану по гасш ню л1сових пожеж, залучаючи при цьому всю наявну
техш ку.

5. Великомихайл1вськш станцшно-лшшнш дшьнищ (СЛД) №3 (РЦТ)
районного центру телекомушкацш №611 Одесько! фшп ПАТ «Укртелеком»
(Гомонюк I.A.) забезпечити постшний телефонний
зв’язок
м1ж
л1согосподарськими шдроздшами у весняно-лшпй пожежонебезпечний
пер1од.
6.
Державному ш дприемству
«Великомихайл1вське
л1сове
господарство» (Дядю к М .М .), 18-тш державн1й пожежно-рятувальн1й
частин1 5-го державного пож еж но-рятувального загону ГУ ДСНС
Укра'ши в О деськш обласН (Ю рш В.М .), головному спец1ал1сту з
питань надзвичайних ситуацш районно! державно! адм ш ю траци
(М аковецький
О.В.),
редакцп
районно!
газети
«Сдш сть»
(Смол1нська С.О.) посилити р о з’ясню вальну роботу серед населения
району щодо запобДання виникнення л1сових пожеж.
7. До гасш ня л1сових пожеж можуть залучатися:
7.1 П ожежно-рятувальний ш дроздш 18-то!-державно! пожежнорятувально! частини 5-го державного пож еж но-рятувального загону
ГУ ДСНС Укра'ши в О деськш область
7.2 Сш ьсью та селищ ш ради, населен! пункти яких безпосередньо
меж ую ть i3 землями лш огосподарського призначення.
7.3 Кер!вники ш дприемств, установ та орган!зац1й, що включен!
до м обипзацш ного плану.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на тимчасово
виконую чого
обов’язки
першого
заступника голови
районно!
держ авно! адмш ю трацп Рисякова B.I.

Г олова районно!
державно! адмшютрацн

В.В. Слщзюк

