
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

Н А К А З
від  _________________ 20 __ року        м.Тернопіль            №  _______________                

Про посилення пожежної безпеки 
у системі агропромислового комплексу 
області в пожежонебезпечний  період 2023 року

Відповідно до Плану роботи Державної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2023 рік, з метою 
попередження виникнення пожеж у системі агропромислового комплексу в 
пожежонебезпечний період 2023 року,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План комплексних організаційних та інженерно-
технічних заходів, щодо запобігання виникнення, попередження і гасіння 
пожеж у лісових масивах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях у 
пожежонебезпечний період 2023 року (додається).

2. Керівникам сільськогосподарських, переробних та 
агролісогосподарських підприємств, організацій організувати ефективне 
виконання Плану комплексних організаційних та інженерно-технічних заходів, 
щодо запобігання виникнення, попередження і гасіння пожеж у лісових 
масивах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях у пожежонебезпечний 
період 2023 року.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту                                                 Володимир СТАХІВ  
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Галина Подольська

Надія Воскресенська

Володимир Моравель

Альона Тільчак

                              Ігор Гардамала



                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора департаменту 
агропромислового розвитку                                        
обласної військової адміністрації
___________ № _______

ПЛАН
комплексних організаційних та інженерно-технічних заходів

щодо запобігання виникнення, попередження і гасіння пожеж 
у лісових масивах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях 

у пожежонебезпечний період 2023 року

№ 
з/п

Найменування заходу 
Зміст заходу 

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання

1 2 3 4
1. Організаційні заходи щодо запобігання виникнення, попередження і 

гасіння пожеж у лісових масивах, на торфовищах, сільськогосподарських 
угіддях у пожежонебезпечний період 

1) розробити та затвердити 
оперативно-мобілізаційні плани 
та комплексні заходи щодо 
запобігання і гасіння пожеж у 
лісових масивах, на торфовищах 
і сільгоспугіддях в умовах 
спекотної погоди у весняно–
літній період 2023 року

до 
01.04.2023 р.

керівники 
сільськогосподарських, 
переробних та  
агролісогосподарських 
підприємств

2) розробити, погодити та 
затвердити плани взаємодії сил і 
засобів пожежогасіння в лісах,  
на торфовищах і сільгоспугіддях

до 
01.05.2023 р.

керівники 
сільськогосподарських, 
переробних та  
агролісогосподарських 
підприємств

3) сформувати оперативні групи 
для встановлення причин 
загоряння в лісах, на 
торфовищах і сільгоспугіддях та 
підготовки пропозицій щодо 
оперативного їх ліквідації

до 
01.04.2023 р

керівники 
сільськогосподарських, 
переробних та  
агролісогосподарських 
підприємств

4) призначити відповідальних за 
дотримання протипожежного 
режиму

до 
01.04.2023 р.

керівники 
сільськогосподарських, 
переробних та  
агролісогосподарських 
підприємств 



1 2 3 4
5) в пожежонебезпечний період 
організувати патрулювання 
ділянок небезпечних у 
пожежному відношенні 
рейдовими бригадами з числа 
працівників господарств

протягом 
пожеже- 
небезпечного 
періоду

керівники 
сільськогосподарських, 
переробних та  
агролісогосподарських 
підприємств 

6) розробити та затвердити 
заходи щодо попередження 
пожеж у місцях зберігання та 
переробки сільськогосподарської 
продукції

до 
01.04.2023 р.

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних 
підприємств

7) організувати проведення 
навчання (інструктажів) з 
працівниками структурних 
підрозділів та з усіма 
працівниками господарств, що 
зайняті на роботах з підвищеною 
пожежною безпекою

до 
01.05.2023 р.

керівники 
сільськогосподарських, 
переробних та  
агролісогосподарських 
підприємств

8) організувати проведення 
роз’яснювальної роботи серед 
працівників господарств та 
населення щодо дотримання 
правил пожежної безпеки у 
весняно-літній період, заборони 
спалювання поживних решток та 
недопущення підпалів сухої 
трави, у тому числі із 
залученням засобів масової 
інформації, забезпечити 
доведення до населення 
попереджень про клас пожежної 
небезпеки в лісах, інформувати 
про всі випадки пожеж

постійно керівники 
сільськогосподарських, 
переробних та  
агролісогосподарських 
підприємств

2. Інженерно – технічні заходи щодо запобігання виникнення, 
попередження і гасіння пожеж у лісових масивах, на торфовищах, 

сільськогосподарських угіддях у пожежонебезпечний період 
1) провести роботи з 
створення та оновлення 
мінералізованих смуг, 
протипожежних розривів, 
пожежних водоймищ у лісових 
масивах, торфовищах та 
сільгоспугіддях, своєчасно 
проводити догляд за ними

постійно керівники 
сільськогосподарських, 
переробних та  
агролісогосподарських 
підприємств



1 2 3 4
2) техніку і протипожежний 
інвентар постійно утримувати в 
готовності та укомплектувати її 
пожежно-технічним 
обладнанням та засобами 
пожежогасіння

постійно керівники 
сільськогосподарських, 
переробних та  
агролісогосподарських 
підприємств

3) вжити заходів по 
очищенню лісових масивів від 
захаращень, ліквідації наслідків 
буреломів та минулорічних 
згарищ, насамперед прилеглих 
до населених пунктів, 
торфовищ та просік, де 
проходять повітряні лінії 
електропередач, нафто-, газо-, 
продуктопроводи

до 
01.05.2023 р.

керівники 
агролісогосподарських 
підприємств

4) забезпечити належний 
стан доріг протипожежного 
призначення до лісових 
масивів, пожежних  водойм, 
інженерних протипожежних 
споруд та вжити інших заходів 
по забезпеченню належного 
рівня пожежної безпеки

до 
01.05.2023 р.

керівники 
сільськогосподарських, 
переробних та  
агролісогосподарських 
підприємств

5) забезпечити необхідні 
фінансові та матеріально-
технічні резерви для гасіння 
пожеж і ліквідації їх наслідків

до 
01.06.2023 р.

керівники 
сільськогосподарських, 
переробних та  
агролісогосподарських 
підприємств 

6) встановити цілодобовий 
моніторинг попередження 
пожеж у природних 
екосистемах та забезпечити 
оперативне реагування на 
початкових етапах виникнення 
пожеж та загорянь

до 
01.06.2023 р.

керівники 
сільськогосподарських, 
переробних та  
агролісогосподарських 
підприємств

7) закрити дороги, що 
проходять через лісові масиви, 
торф’яники 

постійно керівники 
агролісогосподарських 
підприємств

8) проводити 
роз’яснювальну роботу серед 
працівників господарств та 
населення щодо дотримання 
правил пожежної безпеки 

постійно керівники 
сільськогосподарських, 
переробних та  
агролісогосподарських 
підприємств



1 2 3 4
9) встановити на 
сільськогосподарських угіддях, 
вздовж доріг аншлаги 
наглядної пропаганди на 
протипожежну тематику, 
дотримання правил пожежної 
безпеки

постійно керівники 
сільськогосподарських, 
переробних та  
агролісогосподарських 
підприємств

Начальник відділу організації 
виробництва та маркетингу 
сільськогосподарської продукції                                Надія ВОСКРЕСЕНСЬКА        

          
Галина Подольська


