
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про невідкладні заходи щодо забезпечення  

пожежної безпеки на території Мукачівської 

міської територіальної громади 

 

З метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території 

Мукачівської міської територіальної громади, відповідно до п.2 ст.19 Кодексу 

цивільного захисту України, ст. 113 Кримінального кодексу України, ст.77, 77-1 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, враховуючи лист 

Мукачівського районного управління ГУ ДСНС України у Закарпатській 

області від 21.03.2022 №26/01/460, керуючись п.п.1, 20 ч.4 ст.42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Керівникам підприємств, установ та організацій Мукачівської міської 

територіальної громади незалежно від форми власності: 

1) проінформувати працівників всіх категорій про небезпеку стихійного 

спалювання сухої трави, що прирівнюється у воєнний час до диверсійної 

роботи і несе загрозу для населення та обороноздатності нашої країни; 

2) терміново організувати та провести у всіх підрозділах інструктаж щодо 

неухильного дотримання правил пожежної безпеки; 

3) заборонити спалювання сухої трави, сміття, розведення багать; 

4) довести до населення про відповідальність, відповідно до ст.113 

Кримінального кодексу України, ст.77, 77-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення; 

5) забезпечити неухильне дотримання пожежної безпеки, відповідно до 

вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС 

України від 30.12.2014 №1417.  

2. Керівникам всіх навчальних закладів Мукачівської міської 

територіальної громади провести інструктаж серед учнів та студентів закладів 

щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки. 

3. Управлінню муніципальної інспекції Мукачівської міської ради сприяти 

виявленню паліїв та в гасінні пожеж в екосистемах, терміново інформувати 

підрозділи Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області та 

Мукачівського РУ ГУ ДСНС у Закарпатській області про виявлення паліїв. 

4. Старостам старостинських округів створити добровільні групи з числа 

працівників та мешканців для виявлення паліїв та допомоги в гасінні пожеж в 

екосистемах, невідкладного інформування підрозділів Мукачівського РУП 
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ГУНП в Закарпатській області та Мукачівського РУ ГУ ДСНС у Закарпатській 

області про виявлення паліїв. 

5. Мукачівському РУП ГУНП в Закарпатській області, Мукачівському РУ 

ГУ ДСНС у Закарпатській області висвітлювати у засобах масової інформації 

випадки про затриманих порушників, інформувати населення про кримінальну 

та адміністративну відповідальність для всіх паліїв, які знищують екосистему 

та підривають безпеку нашої країни. 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра 

Лендєла. 

 

 

Міський голова                Андрій БАЛОГА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


