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Про забезпечення охорони 
від         пожеж       об’єктів  
сільськогосподарського  
виробництва району при 
збиранні врожаю зернових 
культур та заготівлі грубих 
кормів у липні – серпні 
2019 року 
 
 
        Відповідно до статей 6, 13, 16, 25 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Кодексу цивільного захисту України, вимог Плану основних 
заходів цивільного захисту на 2019 рік, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1076-р, Правил пожежної 
безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 
України 05 березня 2015 року за № 252/26697  та з метою недопущення 
матеріальних втрат зернових і грубих кормів у 2019 році через пожежі та інші 
надзвичайні ситуації в місцях збирання, зберігання та переробки врожаю: 

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств, 
фермерських господарств району до початку збирання врожаю та заготівлі 
грубих кормів: 

провести навчання спеціалістів господарств по програмі пожежно – 
технічного мінімуму на базі учбових центрів ДСНС України; 

перевірити та провести ремонт пожежної техніки, організувати цілодобове 
чергування членів пожежно-сторожової охорони на пожежних автомобілях та 
пристосованої для цілей пожежогасіння техніці; 

своєчасно вжити заходів по запобіганню пожеж при збиранні врожаю 
зернових та заготівлі грубих кормів; 

скласти схематичні плани протипожежного захисту врожаю, на які 
нанести шляхи руху техніки по польових дорогах, розміщення польових станів, 
смуги прокосів та розкосів зернових полів; 

провести інструктажі  з питань пожежної безпеки з робітниками та 
службовцями, які будуть зайняті на польових роботах при наданні шефської 
допомоги; 



 
 

 
підготувати зернозбиральну сільськогосподарську техніку в 

протипожежному відношенні до роботи в місцях збирання зерна, заготівлі 
грубих кормів та отримати дозвіл на початок роботи сільськогосподарської 
техніки від органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної 
безпеки. 

2. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації            
(Головко Ю.П.) та рекомендувати районному відділу Головного Управління 
Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області 
(Назаренко Р.В.) розробити заходи по збереженню врожаю від пожеж, 
організувати та  провести позапланові перевірки хлібних масивів, 
зернозбиральних агрегатів, місць переробки, зберігання зернових та заготівлі 
грубих кормів в сільськогосподарських підприємствах району незалежно від 
форм власності. 

3. Рекомендувати комунальному підприємству «Інформаційний центр 
Миргородщина» (Устименко О.О.) спільно з районним відділом Головного 
Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській 
області (Назаренко Р.В.) регулярно висвітлювати питання протипожежного 
захисту врожаю в засобах масової інформації. 

4. Рекомендувати сільським, селищним радам до початку збирання 
врожаю зернових та заготівлі грубих кормів розглянути на сесіях сільських, 
селищних рад питання протипожежного захисту господарств. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
      
 
 
Виконувач обов’язків голови 
       районної державної 
             адміністрації                                                                        В. ФЕСЕНКО 
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