
                     
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
                                     ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                                                        
                                                 

П Р О Т О К О Л   № 6 
 
13 травня   2021 року                                                           м. Мукачево 
 
 
Головує:  Барчій Е.В. – перший заступник голови комісії  з питань ТЕБ та НС, 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської 
міської ради. 

Присутні:    члени комісії (згідно списку) 
                                         

С Л У Х А Л И: 
 
 Оголошення порядку денного засідання комісії 
Доповідала: Карпік В.П. – заступник голови комісії ТЕБ та НС 

Мукачівської міської ради, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 
мобілізаційної та оборонної роботи. 

 
І. Про організацію протипожежних заходів на території Мукачівської 

міської територіальної громади у літній пожежонебезпечний період 
Доповідав:  
Праслов Є.О.-  начальник Мукачівського  РУ ГУ ДСНС в Закарпатській 

області 
 
Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з метою 

попередження пожеж у населених пунктах та лісових пожеж, відповідно до 
завдань, визначених протокольними рішеннями регіональної комісії з питань 
ТЕБ та НС (№8 від 30.03.2021, №11 від 16.04.2021,), комісія вирішила:  

Рекомендувати керівникам  лісових господарств 
(лісофондоутримувачам) спільно з Мукачівським РУ ДСНС України у 

Закарпатській області 
1. Продовжити перевірки виконання заходів з пожежної безпеки щодо 

готовності та справності техніки (обладнання) для цілей пожежогасіння та 
забезпечення засобами пожежогасіння для усунення загрози виникнення 
лісових пожеж або ліквідацію їх наслідків. 

 
 



2. Організовувати рейди і патрулювання найбільш пожежонебезпечних 
лісових масивів та місць відпочинку громадян, що прилягають до лісів, для 
здійснення контролю за дотриманням лісокористувачами, 
сільськогосподарськими підприємствами та населенням вимог з пожежної 
безпеки у лісових масивах, сільгоспугіддях та інших територіях. Особливу 
увагу приділити проведенню цієї роботи у вихідні та святкові дні. 

 
Термін: під час пожежонебезпечного 
періоду  2021 року 

 
Старостам старостинських округів Мукачівської міської 

територіальної громади, рекомендувати  керівникам лісових господарств 
(лісофондоутримувачам) 

3. В пожежонебезпечний період, з настанням сухої спекотної погоди, 
заборонити: 

- розведення багать у лісових масивах і рекреаційних зонах (крім 
спеціально облаштованих місць і обладнаних територій зеленого відпочинку);  

- випалювання стерні, сухої рослинності та сміття на землях лісового 
фонду, в сільгоспугіддях, лісосмугах, заплавах річок та вздовж доріг. 

4. Встановити в лісових масивах попереджувальні плакати та знаки щодо 
дотримання правил пожежної безпеки. 

5. Територію навколо населених пунктів, дачних і садових товариств, 
розміщених поблизу лісових масивів, утримувати так, щоб виключити 
можливість перекидання лісових пожеж на будинки, а у випадку  виникнення 
пожеж на об’єктах, поширення вогню на лісові масиви P

_
P влаштувати захисні 

протипожежні смуги, прибирати суху рослинність, тощо. 
6.  Встановити вказівники місць забору води для цілей пожежогасіння. 

 
Термін: постійно в 
пожежонебезпечний період 
 

Старостам старостинських округів Мукачівської міської 
територіальної громади 

7. Посилити роботу щодо встановлення постійного моніторингу та 
профілактики недопущення пожеж. 

8. Забезпечити взаємодію з лісокористувачами та власниками земельних 
угідь і пасовищ щодо утримання їх ділянок і територій у належному 
протипожежному стані. 

9. Вжити заходів для ліквідації стихійних сміттєзвалищ, насамперед у 
лісових масивах, лісосмугах, сільгоспугіддях і прилеглих до них територіях.  

 
Термін: постійно в 
пожежонебезпечний період 

 
 



 
Рекомендувати керівникам лісових господарств 

(лісофондоутримувачам) 
10. Забезпечити: 
- утримання в працездатному стані засобів пожежогасіння; 
- придбання та зосередження у визначених місцях необхідної кількості 

ранцевих оприскувачів, мотопомп, вогнегасників; 
- створення резерву пально-мастильних матеріалів; 
- створення і оновлення мінералізованих смуг, протипожежних розривів, 

ремонт та будівництво водоймищ, доріг протипожежного призначення, а також 
утримання їх у належному стані; 

- очищення лісових масивів від захаращень, тощо; 
 
Термін: протягом пожежонебезпеч-
ного періоду 

  
ІІ. Про організацію  заходів щодо попередження пожеж, недопущення 

загибелі і травмування людей на них в населених пунктах та об’єктах 
Доповідав:  
Праслов Є.О.-  начальник Мукачівського  РУ ГУ ДСНС в Закарпатській 

області. 
Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з метою 

попередження пожеж в населених пунктах та на об’єктах  економіки,  відповідно 
до завдань, визначених протокольним рішенням регіональної комісії з питань 
ТЕБ та НС (№11 від 16.04.2021 ), комісія вирішила:  

Рекомендувати  Мукачівському РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській 
області 

1. Організувати та здійснити комплекс профілактичних заходів щодо 
забезпечення протипожежного захисту об’єктів незалежно від форм власності. 

2. Здійснювати контроль за додержанням вимог законодавства щодо 
забезпечення пожежної безпеки на об’єктах Мукачівської міської 
територіальної громади: 

- системами протипожежного захисту та підтримання їх у робочому стані 
(системи пожежної сигналізації, автоматичні системи пожежогасіння, системи 
оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи 
протидимного захисту, системи централізованого пожежного спостереження, 
тощо); 

- забезпечення необхідними первинними засобами гасіння пожеж; 
- утримання у належному стані шляхів евакуації, під’їзних шляхів для 

пожежних та аварійно-рятувальних служб. 
 
Термін: постійно 

 
 



Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради, 
керівникам ОСББ, ТОВ «Навібуд» 

2. Забезпечити приведення у відповідність до протипожежних вимог стан 
підвалів, горищ багатоповерхових будинків, забезпечення їх надійними 
засувами тощо.  

   Термін: постійно 
 

Управлінню міського господарства, управлінню освіти, культури, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради та керівникам підприємств, 

установ, організацій з масовим перебуванням людей 
3. Облаштувати в навчальних, лікарських установах, комунальних 

підприємствах кутки на протипожежну тематику. 
4. На кожному об’єкті опрацювати загально-об’єктові інструкції про заходи 

з пожежної безпеки. 
5. Проводити інструктажі з посадовими особами, працівниками та 

службовцями, особливу увагу звертати на новоприйнятих працівників та 
зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою. 

6. Забезпечити приведення у відповідність до вимог норм та правил 
пожежної безпеки територій, будівель та приміщень. 

8. Забезпечити  об’єкти необхідною кількістю первинних засобів 
пожежогасіння. 

9. Відпрацювати дії згідно планів евакуації людей на випадок виникнення 
пожежі. 

Термін: постійно 
ММКП «Мукачівводоканал» 

10. Продовжити роботу по встановленню нових і ремонту існуючих 
пожежних гідрантів. 

  Термін: постійно  
 

ІІІ. Про організацію  протипожежного захисту місць збирання та 
зберігання врожаю зернових і грубих кормів 

Доповідав:  
Праслов Є.О.-  начальник Мукачівського  РУ ГУ ДСНС в Закарпатській 

області. 
Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з метою 

організацію  протипожежного захисту місць збирання та зберігання врожаю 
зернових і грубих кормів на території Мукачівської міської територіальної 
громади, та відповідно до завдань, визначених протокольним рішенням 
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС (№11 від 16.04.2021 ), комісія 
вирішила:  

 
 
 



Старостам старостинських округів Мукачівської міської 
територіальної громади, керівникам сільськогосподарських підприємств  

1.Організувати роботу на підприємствах, які перебувають у сфері 
відповідальності, щодо забезпечення протипожежного захисту сільгоспугідь:     

 1.1.Провести інструктивні наради з керівниками сільськогосподарських 
підприємств із забезпечення пожежної безпеки на період збирання врожаю і 
заготівлі грубих кормів. 

1.2. Організувати проведення занять з механізаторами та 
проінструктувати під підпис всіх працівників сільськоносподарських 
підприємств, зайнятих на збиранні врожаю і заготівлі грубих кормів про 
основні вимоги правил пожежної безпеки.  

1.3. Скласти та затвердити схематичні плани протипожежного захисту 
врожаю, на яких нанести: смуги прокосів, місця розміщення зернотоків, 
зерноскладів, польових станів, скиртування грубих кормів, місць встановлення 
знаків пожежної безпеки, тракторів з плугами, перекриття тимчасових доріг. 

Термін: до початку проведення робіт 
1.4. З початком дозрівання врожаю забезпечити цілодобову охорону полів. 

Для здійснення оперативного контролю за станом пожежної безпеки, копії 
схематичних планів протипожежного захисту посівних площ зернових культур 
надати до Мукачівського районного  управління ГУ ДСНС в Закарпатській 
області.  

Термін: постійно у період збору 
врожаю 

1.4. Об’єкти сільськогосподарського виробництва та 
сільськогосподарської техніки забезпечити сертифікованими та справними 
засобами пожежогасіння (вогнегасниками), провести роботу із влаштування та 
ремонту систем блискавкозахисту, провести вогнезахисну обробку дерев’яних 
конструкцій горищ. Встановити телефонний зв'язок на зерносховищах та 
складах грубих кормів.  

1.5. У період дозрівання врожаю забезпечити обкошування полів з 
прибиранням скошеного, а також оборювання їх смугою не менше 4 м 
завширшки в місцях прилягання до лісових масивів та автомобільних шляхів. 

1.6. Місця постійного складування грубих кормів (сіна, соломи) 
огородити,  обладнати блискавкозахистом і засобами пожежогасіння. На протязі 
60 днів після скиртування, здійснювати контроль за температурою всередині 
скирт сіна за допомогою термощупів, визначити в господарствах 
відповідальних за це працівників, завести журнал реєстрації температури. 

Термін: постійно, упродовж 
пожежонебезпечного періоду 2021 
року 



 
Рекомендувати Мукачівському РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській 

області 
2. Комісійно перевірити забезпеченість сільськоносподарських 

підприємств засобами пожежогасіння комбайнів, тракторів, автомобілів, 
зерносховищ, зерносушарок, складів грубих кормів.  

Термін: до початку проведення робіт 
 

Старостам старостинських округів Мукачівської міської 
територіальної громади 

3. Вжити заходів щодо забезпечення надійних під’їздів з твердим 
покриттям до водойм та обладнання водонапірних веж з’єднувальними 
головками для забору води пожежними автомобілями.  

Термін: постійно, упродовж 
пожежонебезпечного періоду 2021 
року 

Рекомендувати Мукачівському РЕМ 
4. Перевірити і вжити необхідні заходи із забезпечення пожежної безпеки 

ліній електропередач, у разі проходження через посівні площі зернових культур 
(справність і надійність опор, наявність нормативних габаритів, 
блискавкозахисту, справність контактних з’єднань).                                          

Термін: до початку проведення робіт 
 

ІV. Про організацію заходів безпеки та запобіганню загибелі людей на 
водних об’єктах Мукачівської міської територіальної громади у літній 
період. 

Доповідали:  
Праслов Є.О.-  начальник Мукачівського  РУ ГУ ДСНС в Закарпатській 

області.  
Блінов А.Ю.  – начальник управління міського господарства Мукачівської 

міської ради. 
Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з метою 

організації  заходів безпеки для запобігання загибелі людей на водних об’єктах 
Мукачівської міської територіальної громади у літній період та відповідно до 
завдань, визначених протокольним рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ 
та НС  (№ 8 від 30.03.2021 ), комісія вирішила:  

Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради, 
старостам старостинських округів Мукачівської міської територіальної 

громади,  суб’єктам господарювання, які експлуатують водні об’єкти 
 
1. З метою попередження трагічних випадків на водних об’єктах 

Мукачівської міської територіальної громади, забезпечити виготовлення та 



встановлення інформаційних попереджувальних знаків з написами 
“КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!”. 

                   Термін: до 01.06.2021  
 

Суб’єктам господарювання, які експлуатують водні об’єкти 
2. У разі обладнання місць масового відпочинку на водних об’єктах  

Мукачівської міської територіальної громади, надати інформацію про такі місця 
старостам старостинських округів та Мукачівській міській ради. 

3. Визначити та забезпечити обладнання місць масового відпочинку на 
водних об’єктах, відповідно до Правил охорони життя людей на водних 
об’єктах України. 

4. Місця масового відпочинку забезпечити сезонними рятувальними 
постами, облаштувавши їх відповідними рятувальними засобами та засобами 
надання першої медичної допомоги. 

5. Укласти угоди на постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне 
обслуговування з аварійно-рятувальними службами, які пройшли атестацію в 
установленому порядку. 

Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради 

6. Провести роз'яснювальну роботу серед школярів і молоді щодо 
профілактичних заходів попередження загибелі та травмування на воді. 

 
    Термін: протягом  2021 року 

 
Відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю,  відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської 
міської ради, рекомендувати  Мукачівському РУ ГУ ДСНС України в 

Закарпатській області 
 
7. Проводити інформаційно-роз’яснювальну  роботу серед населення 

щодо необхідності дотримання правил безпеки поводження на водних 
об’єктах. 

         
 

Голосували:    “ЗА„ – Одноголосно 
 

 
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів, 
перший заступник голови комісії  з питань  
ТЕБ та НС Мукачівської міської ради                                             Е.БАРЧІЙ                              
                          
Головний спеціаліст відділу з питань  надзвичайних 
ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи 
Мукачівської міської ради,секретар комісії                                              В.ЯЦКІВ  


	ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
	2. Забезпечити приведення у відповідність до протипожежних вимог стан підвалів, горищ багатоповерхових будинків, забезпечення їх надійними засувами тощо.
	10. Продовжити роботу по встановленню нових і ремонту існуючих пожежних гідрантів.

