У К РАТНА

В ем ош хаш вська районна державна адм1н!страц1я Одесько! облает!

Розпорядження
16.05.2016

№ 172/А-2016

Про заходи щодо забезпечення охорони врожаю
зернових культур, соломи та сша вщ пожеж
в 2016 рощ у Великомихайл1вському райош
Вщповщно до статей 6, 21 Закону Укра'Уни «Про м1сцев1 державн1
адмшютрацй», пункту 29 частини 1 стагп 19, стата 55 Кодексу цившьного
захисту Укра'ши, з метою забезпечення пожежно!' безпеки, недопущения втрат
врожаю 2016 року внаслщок пожеж та через техшчш несправност1
сшьськогосподарсько'У техшки:
1. Затвердити заходи щодо забезпечення охорони врожаю зернових
культур, соломи та сша вщ пожеж в 2016 рощ у Великомихайл1вському райош
(додаються).
2. Доручити головам виконком1в сшьських та селищних рад, сшьським
головам та кер1вникам сшьськогосподарських пщприемств Bcix форм власност1
забезпечити неухильне виконання заход1в щодо забезпечення протипожежно'У
охорони врожаю 2016 року зернових культур, соломи та сша.
3. Управлшню агропромислового розвитку районноУ державноУ
адмшютрацй' (Макаренко I.B.) епшьно з Великомихайл1вським районним
сектором Головного управл1ння ДСНС Укра'Уни в Одеськш област1
(Устрщький С.Б.) до 10 червня 2016 року оргашзувати проведения сем1нару з
кер1вниками сшьськогосподарських п1дприемств р1зно'У форми власност1 та
проведения додаткового навчання з пожежно-техшчного м1н1муму з
пращвниками с1льгоспп1дприемств, як 1 будуть зад1ян1 в збираш врожаю та
загот1вл1 грубих корм1в у 2016 popi. Для проведения навчання з пожежотехшчного м1н1муму залучити квал1ф1кованих фах1вц1в.
4. Рекомендувати кер1вникам стльськогосподарських п1дприемств Bcix
форм власност1:
4.1. Оргашзувати цшодобове чергування пожежно-сторожово'У охорони на
пожежнш техн1ц1, або техшщ пристосован1й для ц1лей пожежогас1ння;
4.2. До 02 липня 2016 року автотранспортну та хл1бозбиральну техншу,
яка буде зад1яна пщ час збирання врожаю, забезрецити протипожежним
Унвентарем (лопатами, вщрами, вогнегасникамщккрбгасниками, хлопушками);
4.3. Заборонити випалювання сухо'У роелинностщта поживних залишюв.
5. Виконання розпорядження контро^патайУожюбисто.
Г олова районноУ
державноУ адмшютрацй
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В.В. Слщзюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районно! державно1' адмшютрацп
16.05.2016 № 172/А-2016
Заходи
щодо забезпечення охорони врожаю зернових культур, соломи та сша вщ пожеж в 2016 рощ
у Великомихашпвському райош
№ з/п
1

2

3

4

Змкт заходу
На перюд проведения збиральних роб1т за кожним
господарством, незалежно вщ форм власностр закршити
1нспекторський склад.
Провести шструктивну нараду з кер1вниками, головними
шженерами, механ1ками, бригадирами тракторних бригад,
завщуючими гаражами по забезпеченню пожежно'г безпеки на
пер1од збирання врожаю та загот1вл1 корм1в.

Провести пожежо - техшчне обстеження зернотоюв, елеватор1в,
зерносклад1в та шших м1сць збершання та переробки зерна, а
також мюць постшного складування грубих корм1в.
Провести додаткове навчання з пожежно-техшчного м1н1муму з
прац1вниками с1льгоспп1дприемств, зад1яних на збиранн1 врожаю
та загот1вл1 грубих корм1в. За наслщками навчання прийняти
залки по пожежно - техшчному м1н1муму з видачею посвщчень
i талон1в попереджень до них.

Виконавщ

Перюд
виконання
Великомихайл1вський
PC До 10 червня
ЕУ
ДСНС
Украши
в
Одеськ1й обласН
Управлшня
До 10 червня
агропромислового розвитку
райдержадм 1н 1страцй’, •
Великомихайл1вський
PC
ЕУ
ДСНС
Укра'ши
в
Одеськш обласН
Великомихайл1вський
PC Червень-липень
ЕУ
ДСНС
Укршни
в
Одеськш обласН
Оргашзацн,
що
мають Червеньл1ценз1ю на проведения липень
навчання,
Великомихайл1вський
PC
ЕУ
ДСНС
Укра'ши
в
Одеськш обласН

5.

6.

Шдвшцити бойову готовшсть пожежно! сшьсько! охорони i
добровольно!
пожежно!
дружини
сшьськогосподарських
товариств, фермерських господарств, де не мае пожежно!
техшки, використовувати пристосовану техн1ку.
Обстежити разом з агрономами господарств Bci хл1бш масиви,
кер1вникам господарств вручити приписи по усуненню недолшв.

7.

Забезпечити пожежну безпеку
проходять через хл1бн1 масиви.

8.

В перюд bockoboi стиглост1 хл1бн1 поля обкосити шириною, не
менше 8 метр1в, i проорали захисною смугою, завширшки не
менше 4 метр1в.
Перед косовицею хл1бш масиви розбити на дшянки, плогцею, що
не перевищуе денно! вироб1тки комбайшв, але не бшыне 50 га,
м1ж д1лянками зробити прокоси шириною, не менше 8 метр1в, i
проорали захисною смугою, завширшки не менше 4 метр1в.
Скирти соломи розмщати на вщсташ, не ближче:
- до дорш - 8 м
- до лшш електропередач - 1 5 м
- до буд1вель i споруд - 5 0 м
М1стк1сть скирти не повинна перевищувати 150 тонн.
Виготовити i встановити бшя хл1бних пол1в попереджуюч1 i
забороняюч1 знаки, аншлаги по oxopoHi врожаю вщ пожеж.

9.

10.

11.

12.

В пер1од дозр1вання
цшодобову охорону.

i

лшш

збирання

електропередач,

колосових

яю

Кер1вники
Протягом
сшьськогосподарських
та збирання
фермерських господарств
зернових
культур
Великомихайл1вський
PC Червень
ГУ
ДСНС
Украши
в
Одеськш област1
Великомихайл1вський РЕМ, Червень
кер1вники
Нльськогосподарських
та
фермерських господарств
Кер1вники
Червень
Нльськогосподарських
та
фермерських господарств
Кер1вники
Червень
сшьськогосподарських
та
фермерських господарств
Кер1вники
Червеньсзльськогосподарських
та серпень
фермерських господарств

Кер1вники
Червень
сшьськогосподарських
та
фермерських господарств
оргашзувати Кер1вники
Червеньсшьськогосподарських
та липень
фермерських господарств

13.

14.

15.

В мюцях збирання зернових забезпечити постшне чергування
техшки, пристосованоУ для цшей пожежогас1ння та трактора з
плугом.
В засобах масовоУ шформащУ (радюмовлення, газета "Сдшсть")
забезпечити висвУтлення матер1ал!в перев1рок стану пожежноУ
безпеки населених пункт1в, хл1бозбиральноУ техн1ки та хл1бних
масив1в.
На засщаннях виконком1в сшьських та селищних рад розглянути
питания "Про посилення протипожежно'У охорони в лВнш
перюд". Розробити план заход1в по збереженню врожаю
2016 року та забезпечити його неухильне виконання.

Кер1вники
сшьськогосподарських
та
фермерських господарств
Великомихашпвський
PC
ГУ
ДСНС
УкраУни в
Одеськш област1

Червеньлипень
Червеньвересень

Г олови
виконком1в Червень
сшьських та селищних рад,
сшьськ! голови

