
 

ГОЛОВА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

Д О Р У Ч Е Н Н Я 
 

 

 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», з метою попередження та протидії можливим 

загрозам життю та здоров’ю громадян при виникненні надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із пожежами в приватному житловому секторі, пожежами в 

природних екосистемах, оперативного реагування на них, а також підвищення 

рівня протипожежного захисту населених пунктів області: 

 

Головному управлінню Державної 

служби України з надзвичайних  

ситуацій у Київській області 

 

1. Надати райдержадміністраціям, виконавчим комітетам сільських, 

селищних, міських рад, на території яких у 2020 році трапились пожежі та на 

них загинули люди, відповідні пропозиції щодо покращення стану пожежної 

безпеки. 

 

Березень 2021 року. 

 

Райдержадміністраціям, виконавчим 

комітетам сільських, селищних, 

міських рад (за згодою) 

 

2. Розглянути на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, рад з питань безпечної життєдіяльності 

населення питання щодо попередження виникнення пожеж, загибелі та 

травмування людей на них. 

 

Березень  2021 року. 

 

Головному управлінню Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій у Київській області, 

Головному управлінню Національної 

поліції в Київській області, 

департаменту соціального захисту 

населення Київської 

облдержадміністрації, 
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райдержадміністраціям, виконавчим 

комітетам сільських, селищних, 

міських рад (за згодою) 

 

3. Забезпечити проведення (з урахуванням карантинних обмежень) 

спільних пожежно-профілактичних відпрацювань в населених пунктах, де 

спостерігається зростання кількості пожеж та загибелі людей під час пожеж 

шляхом здійснення подворових обходів помешкань громадян, в ході яких 

роз’яснювати вимоги щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті. 

У разі виявлення загиблого (загиблих) на місці пожежі, протягом 10 днів 

проводити додаткові (позапланові) відпрацювання у населених пунктах, де 

виявлено загиблого (загиблих). 

За результатами відпрацювань надсилати до виконавчих комітетів 

сільських, селищних, міських рад інформацію з визначенням конкретних 

заходів, які рекомендується здійснити, для покращення стану пожежної безпеки 

з прийняттям відповідних рішень, спрямованих на покращення стану пожежної 

безпеки на відповідній території. 

 

Протягом 2021 року. 

 

Райдержадміністраціям, виконавчим 

комітетам сільських, селищних, 

міських рад (за згодою), Головному 

управлінню Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у Київській 

області, Головному управлінню 

Національної поліції в Київській 

області, департаменту освіти і науки 

Київської облдержадміністрації, 

департаменту охорони здоров’я 

Київської облдержадміністрації, 

управлінню комунікацій Київської 

облдержадміністрації, управлінню 

культури Київської 

облдержадміністрації 

  

4. Забезпечити висвітлення питань попередження пожеж, загибелі та 

травмування людей на них, а також проведення пожежно-профілактичних 

відпрацювань населених пунктів у місцевих засобах масової інформації. 

Організувати на об’єктах з масовим перебуванням людей, у соціально-

побутових, комунальних, медичних, громадських установах, закладах освіти, 

культури, автовокзалах, залізничних вокзалах, аеропортах, громадському 

транспорті, поштових та банківських відділеннях, житлово-експлуатаційних 

організаціях та об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків, у 

приміщеннях житлових та адміністративних будинків, торгівельних закладах, 

місцях масового відпочинку громадян розміщення плакатів, листівок, буклетів, 
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текстів застережень та звернень до населення щодо дотримання Правил 

пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України від 05 березня 2015 року за № 252/26697.  

 

Протягом 2021 року. 

 

Райдержадміністраціям, виконавчим 

комітетам сільських, селищних, 

міських рад (за згодою) 

 

5. Організувати розміщення інформації щодо попередження пожеж та 

загибелі людей на них на наявних конструкціях зовнішньої соціальної реклами 

(білборди, сітілайти, зупинки громадського транспорту, рекламні щити), які 

встановлені на відповідній адміністративній території. 

 

Березень 2021 року. 

 

Головному управлінню Державної 

служби України з надзвичайних  

ситуацій у  Київській області, 

Головному управлінню Національної 

поліції в Київській області, 

райдержадміністраціям, виконавчим 

комітетам сільських, селищних, 

міських рад (за згодою) 

 

6. Проводити (з урахуванням карантинних обмежень) у закладах 

дошкільної, загальної середньої освіти на об’єктах соціального обслуговування 

населення, у релігійних організаціях, місцях проведення масових заходів та 

інших аналогічних за призначенням об’єктах з масовим перебуванням людей 

роз’яснювальну роботу з питань пожежної безпеки та практичні відпрацювання 

планів евакуації людей на випадок виникнення пожежі, виховну роботу, 

спрямовану на запобігання виникненню пожеж від необережного поводження 

дітей з вогнем. 

 

Протягом 2021 року. 

 

Райдержадміністраціям, виконавчим 

комітетам сільських, селищних, 

міських рад (за згодою), департаменту 

соціального захисту населення 

Київської облдержадміністрації  

  

7. Розробити у межах компетенції відповідні заходи щодо надання 

допомоги соціально незахищеним верствам населення щодо приведення в 
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пожежобезпечний стан пічного опалення та димарів, а також електричної 

мережі приватних помешкань.  

 

Протягом 2021 року. 

 

Райдержадміністраціям, виконавчим 

комітетам сільських, селищних, 

міських рад (за згодою), Головному 

управлінню Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у Київській 

області 

 

8. Спільно з підприємствами, установами та організаціями забезпечити 

розповсюдження серед населення під час роз’яснювальної роботи та                      

пожежно-профілактичних відпрацювань, а також розміщення в місцях з 

масовим перебуванням людей поліграфічної продукції з інструкціями щодо 

основних заходів з питань поп+-ередження пожеж, загибелі і травмування 

людей на них. 

 

   Протягом 2021 року. 

 

Райдержадміністраціям, виконавчим 

комітетам сільських, селищних, 

міських рад (за згодою), Головному 

управлінню Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у Київській 

області 

 

9. Організувати (з урахуванням карантинних обмежень) навчання 

населення правилам пожежної безпеки в побуті за місцем проживання, за участі 

сільських, селищних, міських голів. Особливу увагу звернути на роботу з 

особами, які опинилися в складних життєвих умовах та потребують соціальної 

підтримки.  

  

Протягом 2021 року. 

 

Райдержадміністраціям, виконавчим 

комітетам сільських, селищних, 

міських рад (за згодою) 

 

10. Вживати в установленому законодавством порядку заходів щодо: 

1) виконання власниками земельних ділянок, що межують з лісовими 

насадженнями, комплексу протипожежних заходів з недопущення пожеж в 

екосистемах; 
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2) інформування компетентних органів про несанкціоноване спалювання 

трави населенням на землях сільськогосподарського призначення з метою 

притягнення винних осіб до відповідальності; 

3) захисту населених пунктів, зокрема проведення розчищення від сухої 

трави та чагарників ділянок місцевості, влаштування мінералізованих смуг для 

попередження поширення вогню. 

  

Постійно 

 

4) створення необхідних запасів паливно-мастильних матеріалів для 

техніки, задіяної до гасіння пожеж в природних екосистемах. 

 

До 30 квітня 2021 року. 

 

Райдержадміністраціям, виконавчим 

комітетам сільських, селищних, міських 

рад (за згодою), Головному управлінню 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Київській 

області, Головному управлінню 

національної поліції в Київській області, 

Київському обласному та по м. Києву 

управлінню лісового та мисливського 

господарства 

 

11. Організувати (з урахуванням карантинних обмежень) проведення 

обстежень лісових масивів для попередження виникнення пожеж в 

екосистемах. 

Протягом пожежонебезпечного періоду. 

 

Київському обласному та по м. Києву 

управлінню лісового та мисливського 

господарства 

 

12. Забезпечити: 

1) влаштування та поновлення мінералізованих смуг, протипожежних 

розривів, ремонт і будівництво джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання (водоймищ), можливість під’їзду пожежної техніки до 

вододжерел та забору води з них, шляхів протипожежного призначення, а 

також їх утримання в належному стані; 

2) ремонт несправної пожежної та пристосованої техніки; 

3) необхідним пожежно-технічним оснащенням, обладнанням наявну 

техніку;  

4) постійне утримання техніки в оперативній готовності; 
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5) виконання комплексу протипожежних заходів на об’єктах лісництв, 

виробничих базах, складах лісо - і пиломатеріалів та пально-мастильних 

матеріалів. 

 

До 30 квітня 2021 року. 

 

Басейновому управлінню водних 

ресурсів середнього Дніпра 

 

13. Привести в робочий стан меліоративні системи в місцях їх 

проходження через лісові масиви і торфовища, здійснити їх очищення від 

трави, кущів, дерев, замулення та забезпечити можливість підняття рівня води 

для здійснення гасіння торф’яників методом затоплення, а також 

проконтролювати підготовку меліоративних каналів, які знаходяться на балансі 

селищних та сільських рад. 

 

До 30 квітня 2021 року. 

 

Київському обласному та по м. Києву 

управлінню лісового та мисливського 

господарства, Головному управлінню 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Київській 

області 

 

14. Організувати (з урахуванням карантинних обмежень) проведення 

роз’яснювальної роботи серед населення щодо дотримання правил пожежної 

безпеки під час відвідування лісових масивів і торфовищ, заборони спалювання 

залишків деревообробки, сухої трави тощо. 

 

Постійно. 

 

Райдержадміністраціям, виконавчим 

комітетам сільських, селищних, 

міських рад (за згодою), Державній 

екологічній інспекції Столичного 

округу, Головному управлінню 

національної поліції в Київській 

області 

 

15. Під час пожежонебезпечного періоду максимально обмежити в’їзд 

автотранспорту та відвідування громадянами територій лісових масивів і місць 

залягання покладів торфу. 

Постійно. 
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Державній екологічній інспекції 

Столичного округу 

 

16. У межах повноважень забезпечити притягнення до адміністративної 

відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства за самовільне 

випалювання сухої трави, залишків рослинності тощо. 

 

Постійно. 

 

Головному управлінню 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Київській 

області, Київському обласному та по 

м. Києву управлінню лісового та 

мисливського господарства 

 

17. Забезпечити утримання в постійній готовності підпорядкованих сил і 

засобів для гасіння пожеж у природних екосистемах. Уточнити плани 

реагування на пожежі в природних екосистемах та порядок взаємодії зі 

службами цивільного захисту на випадок спільних дій у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами у лісових масивах, на 

торфовищах та сільгоспугіддях. 

 

До 30 квітня 2021 року. 

 

18. Надавати постійним лісокористувачам та власникам лісів Київської 

області методичну допомогу щодо організації заходів пожежної безпеки в 

лісах. 

Постійно. 

 

19. Контроль за виконанням цього доручення покласти на першого 

заступника голови Київської обласної державної адміністрації Назаренка Д.Ю. 

 

                              

(підпис)                           Василь ВОЛОДІН 
 

 

 

 

 

 

 

 

17 лютого 2021 року 

№ 8-1 
 

 

 


