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Рожнятівська селищна рада

вул. Шкільна,1, смт.Рожнятів, Калуський район, Івано-Франківської обл.. 77601 

тел..(03474)2-05-38, Е-таі1: гогЬпуагіу@і.иа Код ЄДРПОУ 04355125

СЕЛИЩНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ № З

ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ СЕЛИЩНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 
ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЙ

від 22 квітня 2021 року

Головував: Селищний голова, голова селищної комісії з питань техногенно-, 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Рибчак Василь Ярославович. 
Присутні: Члени комісії 
Запрошені:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів, 
торфовищ і сільгоспугідь у літній період 2021 року.

2. Про стан підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах 
територіальної громади селищної ради, до прийняття відпочиваючих.

3. Про стан розмінування територій територіальної громади селищної 
ради, засмічених вибухонебезпечними предметами під час проведення 
Другої світової війни та інших воєн.

4. Про стан готовності органів територіальної громади селищної ради до 
пропуску повені і паводків у 2021 році.



РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:

По першому питанню слухали:

Людкевича Петра Степановича - начальника Рожнятівського відділу 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля від 
17.03.2021р. № 110751/1-21 щодо забезпечення виконання завдань, визначених 
протоколом засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.03.2021 № 10, чергового засідання 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій від 13.04.2021р. № 10 та з метою запобігання масовим пожежам лісів, 
торфовищ і сільгоспугідь у літній період 2021 року комісія вирішила:

1. Рожнятівському відділу Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в області (П.Людкевичу), Рожнятівському лісництву Брошнівського 
лісгоспу (В .Марій), старостам сіл запровадити комплекс заходів із 
попередження та гасіння пожеж у лісових масивах, на торфовищу 
сільгоспугіддях, територіях та інших відкритих ділянках місцевості, що 
перебувають у сфері їх управління, зокрема:

1.1.Забезпечити створення та оновлення у лісових масивах 
мінералізованих смуг, протипожежних розривів, пожежних водоймищ і доріг 
протипожежного призначення, очищення лісових масивів від захаращень, 
насамперед прилеглих до населених пунктів, торфовищ та просік, де проходять 
повітряні лінії електропередач, нафто-, газо-, продуктопроводи.

1.2.Встановити цілодобовий моніторинг пожеж у природних екосистемах, 
зокрема з використанням систем дистанційного спостереження та забезпечити 
оперативне реагування на початкових етапах виникнення пожеж і загорянь.

1.3.Організувати оперативне інформування про пожежі і загоряння у 
природних екосистемах та, у разі необхідності, своєчасне залучення 
лісокористувачів, служб цивільного захисту, власників земельних ділянок та 
місцевого населення.

1.4. Встановити контроль за дотриманням лісокористувачами, 
агропідприємствами, фермерами та населенням вимог пожежної безпеки у 
лісових масивах, на торфовищі, сільгоспугіддях та інших територіях, що 
перебувають у користуванні.

1.5.Провести роз’яснювальну роботу серед населення та учнів шкіл 
щодо заборони спалювання решток сухостою та недопущення спалювання 
сухої трави.



І.б.Старості с.В.Струтин (І.Шурло) тримати контроль на території 
торфовища збоку «Оболоні» щодо недопущення підпалів сухої трави та 
провести роз’яснювальну роботу з населенням.

2. Відділенню поліції № 2 смт.Рожнятів Калуського РВ ГУ НП в Івано- 
Франківській області (В.Сав’як):

2.1 .Організувати проведення рейдів і патрулювань найбільш 
пожежонебезпечних лісових масивів, торфовища, територій для здійснення 
контролю за дотриманням лісокористувачами, населенням та підприємствами 
вимог пожежної безпеки, особливу увагу приділити проведенню цієї роботи у 
вихідні та святкові дні;

2.2.3аборонити розведення багать у лісових масивах (крім спеціально 
облаштованих місць і обладнаних територій зеленого відпочинку), а також 
випалювання стерні, сухої рослинності та сміття на землях лісового фонду, 
торфовищі, у сільгоспугіддях, лісосмугах та вздовж доріг.

2.3.Забезпечити введення на період високого та надзвичайно високого 
класів пожежної небезпеки тимчасових обмежень на відвідування населенням 
лісових масивів, в’їзд до них автотранспортних засобів, проведення 
лісозаготівельних та інших пожежонебезпечних робіт у лісових масивах, а 
також полювання.

Термін: протягом пожежонебезпечного періоду

3. Рожнятівському відділу Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в області, керівникам структурних підрозділів селищної ради, 
старостам сіл:

3.1. Забезпечити виконання Комплексного плану дій органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єктів 
господарської діяльності щодо запобігання виникненню пожеж в 
пожежонебезпечний період у 2021 році, затвердженого розпорядженням 
облдержадміністрації від 18.03.2021 № 75 «Про запобігання виникненню 
пожеж в пожежонебезпечний період».

3.2. Встановити контроль за створенням достатнього запасу води для цілей 
пожежогасіння.

3.3.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 поширення 
лісових і торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожеж на 
об’єктах - поширення вогню на лісові масиви.

Термін: протягом пожежонебезпечного періоду

4. Рожнятівському відділу Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в області (П.Людкевич) надати методичну допомогу та організувати 
проведення навчань (тренувань) для підвищення готовності органів управління



та сил цивільного захисту територіальної підсистеми цивільного захисту до 
гасіння пожеж у природних екосистемах. До заходів залучити керівний склад 
селищної ради сили і засоби лісокористувачів, служб цивільного захисту.

Термін: до ЗО квітня 2021 року

4.1. Встановити цілодобовий моніторинг виникнення пожеж у природних 
екосистемах.

4.2.0рганізувати із залученням засобів масової інформації проведення 
роз’яснювальної роботи серед населення щодо дотримання заходів пожежної 
безпеки під час перебування у лісових масивах, лісосмугах на торфовищі, 
сільгоспугіддях, присадибних ділянках та недопущення спалювання стерні, 
сміття та залишків рослинності.

4.3.Організувати перевірки комунальних підприємств щодо утримання 
полігонів із зберігання твердих побутових відходів у належному 
протипожежному стані.

4.4.Вжити заходів до ліквідації стихійних сміттєзвалищ побутових 
відходів, насамперед у лісових масивах, лісосмугах, сільгоспугіддях, на 
торфовищі і прилеглих до них територіях.

4.5.Організувати роботу з агропромисловими та сільськогосподарськими 
підприємствами, які перебувають у сфері відповідальності, щодо забезпечення 
протипожежного захисту сільгоспугідь, зокрема особливу увагу приділити 
періоду дозрівання врожаю. Для цього, у період воскової стиглості хліба, 
забезпечити обкошення полів з прибиранням скошеного, а також оборання їх 
смугою не менше ніж 4 метри завширшки в місцях прилягання до лісових та 
торф’яного масиву та автомобільних шляхів.

Термін: протягом пожежонебезпечного періоду

5. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на 
Рожнятівський відділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій в 
області (П.Людкевич), доручивши йому надати голові комісії відповідну 
інформацію до 01 жовтня 2021 року.

По другому питанню слухали:

Людкевича Петра Степановича - начальника Рожнятівського відділу 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.

За результатом виступу та з урахуванням обговорення, комісія 
вирішила:

1. Рожнятівському відділу Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в області (П.Людкевич)



1.1 Вжити невідкладних дієвих заходів до запобігання загибелі людей на 
водних об’єктах області, забезпечити безумовне дотримання вимог, визначених 
нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту та техногенної 
безпеки на водних об’єктах України.

Термін: протягом купального сезону

1.2. Старостам сіл організувати прибирання стихійних місць масового 
відпочинку ( особливо в місцях торгівлі) та поставити таблички «Купатися 
заборонено».

Термін: до початку купального сезону

2. Рожнятівському відділу Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в області (П.Людкевич) спільно із старостами сіл визначити та 
забезпечити обладнання місць масового відпочинку на території територіальної 
громади, відповідно до Правил охорони життя людей на водних об’єктах 
України.

Термін: до 15 травня 2021 року

2.1.Через засоби масової інформації провести роз’яснювальну роботу 
серед населення та учнів шкіл щодо Правил поведінки на воді.

Термін: протягом купального сезону

3. Контроль за виконанням цього питання покласти на Рожнятівський 
відділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області (П. 
Людкевич), доручивши поінформувати Головне управління Державної служби 
України в області з надзвичайних ситуацій в області до 15 вересня 2021 
року.

По третьому питанню слухали:

Людкевича Петра Степановича - начальника Рожнятівського відділу 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.

За результатом доповіді та з урахуванням обговорення, комісія 
вирішила:

1.Рожнятівському відділу Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в області ( П.Людкевич), начальнику відділу освіти, молоді та спорту 
селищної ради (Р.Возняк);

1.1. Посилити роз’яснювальну роботу серед населення, навчальних 
закладів, у тому числі в засобах масової інформації, щодо заходів безпеки та



порядку дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та правила 
поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів Другої світової 
війни та інших війн, а також унаслідок військової діяльності, про заборону їх 
збору та ризики під час поводження з вибухонебезпечними предметами, про 
виконання піротехнічними підрозділами робіт з очищенням території від 
вибухонебезпечних предметів

2. Рожнятівському відділу Державної служби України з надзвичайних
ситуацій в області ( П.Людкевич);

2.1 .Забезпечити оперативне реагування на усі випадки виявлення 
вибухонебезпечних предметів і планове очищення від них територій.

Термін: постійно

3. Керівникам суб’єктів господарювання забезпечити супровід піротехнічних 
підрозділів під час проведення земляних робіт у місцях розробки грунту, 
прокладання комунікацій, обстеження земляних ділянок та територій, визначених 
для будівництва, а також під час проведення сільськогосподарських робіт на 
наявність вибухонебезпечних предметів.

Термін: постійно

3.1.Надавати Рожнятівському відділу Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій в області (П.Людкевич) інформацію про території, які 
потребують планового очищення від вибухонебезпечних предметів.

Термін: до 1 вересня 2021 року

4. Відділенню поліції № 2 смт.Рожнятів Калуського РВ ГУ НП в Івано- 
Франківській області (В.Сав’як):

4.1 .Забезпечити охорону виявлених вибухонебезпечних предметів до 
приїзду піротехнічних підрозділів.

Термін: постійно

5. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на 
Рожнятівський відділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій в 
області (П.Людкевич), доручивши йому надати голові комісії відповідну 
інформацію до 20 грудня 2021 року.

По четвертому питанню слухали:

Людкевича Петра Степановича - начальника Рожнятівського відділу 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.



За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, комісія 
вирішила:

1. Рожнятівському відділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
в області, керівникам підприємств, начальникам відділів селищної ради, 
старостам сіл;

1.1. Забезпечити безумовне виконання заходів, передбачених Планом 
основних заходів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 
щодо підготовки і пропуску можливого льодоходу, повені та паводків у 
2021 році, затвердженим розпорядженням облдержадміністрації 
від 29.01.2021 № 21 «Про готовність органів управління, сил та засобів 
цивільного захисту до дій під час пропуску льодоходу, повені і паводків у 
2021 році».

Термін: у визначені Планом терміни

1.2. Забезпечити оперативне реагування у разі порушення нормальних 
умов проживання населення, зокрема сталого функціонування об’єктів 
життєзабезпечення, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені і паводків.

Термін: постійно

1.3.Старостам сіл вжити заходів щодо розчистки (замулення труб, 
потічків) утримання та забезпечення належного функціонування систем для 
відведення поверхневих, стічних вод, а також зливних каналізаційних та 
дренажних систем у населених пунктах.

Термін: постійно

2. Рожнятівському відділу Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в області (П.Людкевич) забезпечити:

2.1. Постійну готовність підпорядкованих сил та засобів до дій в умовах 
виникнення надзвичайних ситуацій повеневого характеру.

2.2. Ефективний контроль за виконанням органами територіальної 
громади селищної ради заходів Плану.

Термін: у визначені планом терміни

2.3. Загальну координацію діяльності органів територіальної громади 
селищної ради стосовно реалізації заходів щодо пропуску повені та паводків, а 
у разі необхідності - ліквідацію їх наслідків.

Термін: до ЗО квітня 2021 року



3. Головному спеціалісту з питань цивільного захисту та надзвичайних 
ситуацій селищної ради (М.Бабінчук) підготовити листа від комісії 
Дністровському басейновому управлінню водних ресурсів (Р.Михайлюк) 
щодо вжиття заходів по розчищенню русел річок, та недопущення 
негативних наслідків щодо паводкової ситуації руйнування мостів та 
кладок.

Термін: терміново

4. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на 
головного спеціаліста з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій 
селищної ради ( М.Бабінчук), доручивши надати голові комісії відповідну 
інформацію до 01 грудня 2021 року.


