
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                        РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

17.07.2017                                                                                              № 165 

 

 

Про додаткові заходи з протидії 

пожежам          у        природних  

екосистемах району у 2017 році 

       

 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статтей 8, 19, 55, 98 Кодексу цивільного захисту України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про 

затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», з метою координації 

дій територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та 

місцевих органів виконавчої влади щодо вжиття невідкладних заходів із 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у природних екосистемах у 

другому півріччі 2017 року: 

1. Утворити оперативний штаб з координації дій територіальних 

підрозділів центральних органів виконавчої влади та місцевих органів 

виконавчої влади щодо вжиття невідкладних заходів із попередження і 

ліквідації надзвичайних ситуацій у природних екосистемах у 2017 році   (далі – 

оперативний штаб) та затвердити його склад (додається).  

2. Рекомендувати голові Великосорочинської об’єднаної територіальної 

громади, сільським, селищним радам,  керівникам сільськогосподарських 

підприємств району утворити відповідні оперативні штаби; 

переглянути номенклатуру та норми резервних запасів паливно-

мастильних матеріалів; 

забезпечити сворення та утримання в необхідних обсягах запаси паливно-

мастильних матеріалів для забезпечення підрозділів місцевої пожежної охорони 

та підрозділу Миргородського районного відділу ГУ ДСНС Ураїни в 

Полтавській області, які залучаються до гасіння пожеж на території району; 

вжити додаткові заходи щодо заборони випалювання сухої трави, стерні 

та поживних залишків соломи на полях та особливо в місцях покладів торфу; 

здійснити додаткові заходи щодо суворого дотримання встановлених 

протипожежних вимог, недопущення пошкодження вогнем лісових масивів, які 

належать мільським, селищним радам, Великосорочинській об’єднаній 

територіальній громаді та сільгосппідприємствам. 



3. Відповідальним виконавцям до 19.07.2017 року та до 05.10.2017 року 

про результами проведеної роботи проінформувати райдержадміністрацію для 

подальшого інформування облдержадміністрації. 

4. Рекомендувати Миргородському районному відділу ГУ ДСНС України 

в Полтавській області (Назаренко Р.В.): 

забезпечити готовність підпорядкованих сил і засобів відповідно до 

розрахунку, особливу увагу приділити готовності пожежно-рятувальних 

автомобілів підвищеної прохідності та інженерної техніки; 

уточнити плани реагування на пожежі в природних екосистемах та 

порядок взаємодії зі службами цивільного захисту на випадок спільних дій у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій, повязаних з пожежами у лісових 

масивах, на торфовищах та сільгоспугіддях; 

організувати інформаційно-розяснювальну роботу серед населення щодо 

правил поведінки та дотримання вимог пожежної безпеки під час перебування в 

лісових масивах, недопущення розведення багать у лісових масивах і на 

торфовищах, випалювання сухої трави, залишків рослинності та побутових 

відходів у населенних пунктах і землях сільськогосподарського призначення та 

порядок дій у разі винекнення пожеж. 

5. Рекомендувати Миргородському ДП «Миргородський держлісгосп» 

(Рябухін А.А.), у разі високої та надзвичайно високої пожежної небезпеки, 

здійснити передислокацію та забезпечити чергування автомобільних 

(залізничних) цистерн із водою в місцях, де розташовані великі 

пожежонебезпечні лісові масиви. 

6. Сектору містобудувати, архітектури та з питань цивільного захисту 

райдержадміністрації (Завгородній В.С.)  спільно із зацікавленими сторонами 

забезпечити висвітлення в засобах масової інформації питання щодо 

збереження лісів, сільськогосподарських і мисливських та інших природних 

угідь від пожеж. 

         7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

     

 

      Виконувач обов’язків  

голови районної державної 

         адміністрації                                                                     О. ГУРЖІЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови  

Миргородської районної 

державної адміністрації 

17.07. 2017   №  165 

 

 

 

 

С К Л А Д  

оперативного штабу з координації дій територіальних підрозділів центральних 

органів виконавчої влади та місцевих органів виконавчої влади щодо вжиття 

невідкладних заходів із попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у 

природних екосистемах у 2017 році 

 

 

Коваленко 

Юрій Миколайович  

- голова райдержадміністрації, голова 

оперативного штабу 

Гуржій 

Олександр Васильович          

- заступник голови райдержадміністрації, 

заступник голови оперативного штабу 

   

Члени оперативного штабу: 

Назаренко 

Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 

Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Полтавській області (за 

згодою) 

Река 

Володимир Андрійович 

 

- начальник Миргородського відділу поліції 

Головного Управління Національної поліції в 

Полтавській області (за згодою) 

Будний 

Ярослав Володимирович 

- головний лікар Миргородської центральної 

районної лікарні (за згодою) 

Головко 

Юрій Петрович 

- начальник відділу агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 

Головньова  

Тетяна Сергіївна 

- виконувач обов’язків завідувача сектору  

економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації  

Рябухін  

Артем Анатолійович 

- начальник ДП «Миргородський держлісгосп» (за 

згодою) 

Довгаль 

Петро Дмитрович 

- військовий комісар Миргородського  об’єднаного 

міського війського комісаріату (за згодою) 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 



Олексенко 

Андрій Миколайович               

- провідний інспектор  сектору містобудування, 

архітектури та з питань цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Олефір  

Микола Васильович 

- завідувач Миргородського міжрайонного 

відокремленого підрозділу лабораторних 

досліджень Державної установи «Полтавський 

обласний лабораторний центр МОЗ України» (за 

згодою) 

 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                В.М. Хоменко 


