
      
    

                  ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

УЖГОРОДСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

КОМІСІЯ  З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

вул.Загорська, 10, м.Ужгород, 88017, тел.: 61-29-17, 61-29-32 факс, 

web-caйт: www.uzh-rda.gov.ua, e-mail:uzh-rda@carpathia.gov.ua, код ЄДРПОУ 0405384 

 

     ПРОТОКОЛ №5  

               зас ідання коміс і ї  
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Головувала  – в.о. голови Ужгородської райдержадміністрації МАЦКО Х.К. 

Присутні: - згідно списку (додається) 

Запрошені: - згідно списку (додається) 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:      

          І. Про   стан   епідемічної ситуації  по захворюваності на коронавірусну 

хворобу COVID-19 на території Ужгородського району (довідка Ужгородської 

міськрайонної філії ДУ “Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ  

України”  09.04.2021  №844). 

 ІІ. Про протипожежний захист території Ужгородського району, у тому числі 

протипожежний захист у природних екосистемах. 
  

 

Слухали: 

 Мацко Христину Карлівну – в. о. голови  Ужгородської 

райдержадміністрації, яка ознайомила присутніх із порядком денним та зауважила, 

що   відповідно  до  Державного протоколу комісії з питань ТЕБ та НС 10.04.2021 

№18 із 00 годин 00 хвилин 11 квітня 2021 року на території Закарпатської області 

скасовано «червоний рівень епідемічної ситуації  поширення коронавірусної 

хвороби COVID-19». 

 Також, зауважила, що відповідно до вищезазначеного протоколу  не із кращих 

ситуація по COVID-19 на територіях Великоберезнянської, Ставненської, Тер’є-

Реметівської територіальних громад. 

 

 

І. Про стан епідемічної ситуації по захворюваності на коронавірусну хворобу 

COVID-19 на території району_(довідка Ужгородської міськрайонної філії ДУ 

“Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ  України”  09.04.2021  

№844)_______________________                                                  ________________ 

(Шинкаренко Л.Ф.) 
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Слухали: 

 Шинкаренко Ларису Федорівну - головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства „Ужгородський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги Ужгородської районної ради”, яка доповіла про стан 

епідемічної ситуації по захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 на 

території Ужгородського району (довідка додається). 

 

 Добру Івана Павловича - директора Перечинської міжрайонної філії 

державної установи „Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України”, який проінформував, про стан епідемічної ситуації по 

захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19  на території В.Березний та 

Перечин (довідка додається). 

 Звернув увагу по захворюваності  на коронавірусну хворобу COVID-19 у 

Тур’є-Реметівському психоневрологічному інтернаті Закарпатської обласної ради. 

Зауважив, що адміністрація закладу не співпрацює, в плані своєчасного та 

повноцінного інформування про стан здоров’я підопічних та працівників. У зв’язку 

із цим не можемо зробити чіткий прогноз щодо захворювання на коронавірусну  

хворобу COVID-19 у зазначеному закладі. 

 

 Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до  постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року  

№ 1236 „Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів, з метою запобігання поширенню на території України 

гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої  коронавірусом SARS-

CoV-2”,   беручи до уваги протокол засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС 

10.04.2021 №18, листа  Міністерства   охорони   здоров’я   України   від 22.03.2021 

№26-04/8736/2-21, довідку Ужгородської міськрайонної філії ДУ “Закарпатський 

обласний лабораторний центр МОЗ  України”  09.04.2021  №844, з урахуванням 

обговорення, комісія вирішила: 

 1. Інформацію виступаючих взяти до відома.  

 2.      На виконання пункту 3
  
постанови Кабінету Міністрів України 09.12.2020 

№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

(із змінами), у рамках встановлених зазначеною постановою обмежувальних заходів 

для території «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки (пункт 3 зазначеної 

постанови), з метою запобігання поширенню короновірусної   хвороби СОVID-19        

на території  Середнянської, Холмківської, Великоберезнянської, Ставненьскої, 

Тур’є-Реметівської територіальних громадах встановити, на території інших 

територіальних громад району, наступні додаткові обмежувальні протиепідемічні 

заходи: 

 2.1. Масові заходи на території району проводити виключно за участю не 

більше однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі або території. 

 2.2.  Діяльність ринків здійснювати виключно при одночасному  перебуванні 

відвідувачів ринку з розрахунку не більше однієї особи на  20 квадратних метрів 

площі території ринку (директорам (керуючим) ринків під час роботи забезпечити 

допуск працівників ринку, суб’єктів господарювання та їх працівників, які 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220


здійснюють торгівлю на ринках,  виключно за наявності вдягнутого респіратора або 

захисної маски, у тому числі виготовленої самостійно та проходження 

температурного скринінгу. На кожному вході до ринку необхідно: розмістити 

інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби COVID-19. 

Організувати місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками.  Обмеження 

контакту між працівниками та відвідувачами повинно здійснюватись шляхом 

організації обслуговування з дотриманням принципу соціального дистанціювання 

(1,5 метри). Допуск відвідувачів та перебування на території ринку дозволяється 

лише у респіраторі або захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно, так, 

щоб були покриті ніс та рот. На ринках повинно забезпечуватися проведення 

дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх 

приміщень, включаючи стаціонарні торгівельні місця - в кінці кожного робочого 

дня. На прилеглій до ринку території повинна бути відсутня неконтрольована 

(стихійна) торгівля. Адміністрацією ринку повинно бути забезпечено постійне 

інформування відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень, яких необхідно 

дотримуватись та про профілактику коронавірусної хвороби COVID-19. 

Адміністрацією ринку забезпечується контроль за дотриманням вимог щодо 

профілактичних заходів протидії поширення коронавірусної хвороби COVID - 19 та 

оперативне усунення порушень). 

          2.3. Директорам (керуючим) ринків, суб’єктам господарювання, які 

здійснюють відповідну торгівлю та задіяні у сфері обслуговування населення   під 

час роботи  запровадити не менше 2-х санітарних днів на тиждень для проведення 

повної дезінфекції та санітарної обробки. 

           2.4. Перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті 

без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних 

масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. 

 2.5. Діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують 

відвідувачів, здійснювати виключно при одночасному перебуванні відвідувачів у 

закладі з розрахунку не більше однієї особи на 15 квадратних метрів площі зали 

обслуговування (до 500 кв.м.), 30 квадратних метрів площі зали обслуговування 

(більше 500 кв.м.). Суб’єктам господарювання, які здійснюють відповідну торгівлю 

(із урахуванням введених обмежень вимогами Постановою КМУ №1236) під час 

роботи забезпечити обов’язкове проведення температурного скринінгу усім 

працівникам, наявність інформаційних матеріалів щодо профілактики 

коронавірусної хвороби COVID-19, місць для обробки рук спиртовмісними 

антисептиками. Обмеження контакту між працівниками та відвідувачами повинно 

здійснюватися шляхом організації обслуговування з дотриманням принципу 

соціального дистанціювання (1,5 метри). Допуск відвідувачів та перебування у 

закладі дозволяється лише у респіраторі або захисній масці (у тому числі 

виготовленій самостійно), так, щоб були покриті ніс та рот. 

 2.6. Керівникам закладів загальної середньої освіти району під час роботи 

забезпечити неухильне виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку із 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою 

Головного Державного санітарного лікаря України 22.08.2020 №50. Звернути 

особливу увагу на необхідність дотримання  вимог щодо діяльності спортивних 

залів (обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. 

метрів загальної площі приміщення; басейнів не більше ніж чотири особи на одній 



доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних 

груп).  

 2.7. Заборонити розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування 

із наповненістю залів більше ніж на 60 відсотків. 

 2.8. Суб’єктів господарювання, підприємства, установи та організації району, 

незалежно від форм власності зобов’язати на вході до закладів, приміщень та 

будівель, у т.ч. місць проведення заходів, де встановлено обмеження щодо 

максимальної кількості осіб залежно від площі, розмістити інформаційні матеріали 

із зазначенням можливої максимальної кількості відвідувачів. 

 3. Комунальному некомерційному підприємству "Перечинський районний 

центр превинної медико-санітарної допомоги", Тур’є-Реметівській територіальній 

громаді, керівництву Тур’є-Реметівського психоневрологічного інтернату 

Закарпатської обласної ради, з метою запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби COVID-19 вжити заходів щодо проведення всім підопічним та персоналу 

вищезазначеного закладу антигентестування. Відділенню №1 Ужгородського РУП 

ГУНП у Закарпатській області, у межах компетенції відповідно чинного 

законодавства вжити відповідних заходів контролю щодо проведення 

вищезазначеного.  Про проведену роботу інформувати районний штаб із ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації на електронну адресу: 
uzhrajonshtab2020@gmail.com.   

 4. Відповідно до пункту 26 постанови Кабінету Міністрів України 09.12.2020 

№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

(із змінами) рекомендувати: підприємствам, установам, організаціям незалежно від 

форми власності на території району забезпечити на період дії карантину 

запровадження дистанційної роботи працівниками у т.ч. в режимі реального часу 

через Інтернет. 

 5. З метою забезпечення проведення заходів з контролю за самоізоляцією в 

районі, на виконання  вимог  постанови   Кабінету  Міністрів  України   09.12.2020 

№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

(із змінами), відповідним установам та  організаціям  сфери охорони здоров’я, на 

території району забезпечити внесення до електронного сервісу «Вдома» Єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг інформації стосовно осіб, які 

підлягають самоізоляції (пункти 7, 8  Постанови №1236): 

         1)  Лікуючими лікарями - про осіб, щодо яких є підозра на інфікування, або 

осіб, які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації, про перелік осіб, які 

мали контакт з пацієнтом із підтвердженим випадком COVID-19; 

         2) Працівниками закладів системи екстреної медичної допомоги - щодо 

передачі інформації про звернення осіб з підозрою на інфікування COVID-19; 

         3) Працівниками державних установ Міністерства охорони здоров’я 

епідеміологічного профілю - стосовно осіб, які мали контакт з пацієнтом із 

підтвердженим випадком COVID-19 та несуть ризик поширення хвороби. 

 6. Керівникам установ та підприємств сфери охорони здоров’я незалежно від 

форм власності, які знаходяться на території району забезпечити: неухильне 

дотримання санітарно-епідемічного законодавства, визначених карантинних вимог у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4#w1_2
mailto:uzhrajonshtab2020@gmail.com
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0#w1_2


закладах охорони здоров’я; безперервне надання медичної допомоги пацієнтам з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, для яких відтермінування медичної допомоги несе ризик для життя та 

здоров'я. Особливу увагу звернути на недопустимість скупчень, перебування 

відвідувачів без захисних масок тощо. 

 7. Відповідні заходи щодо дотримання та контролю за виконанням 

протиепідемічних обмежень у районі дотримуватися та проводити у рамках рішень 

районної комісії з питань ТЕБ та НС 25.02.2021 №3 та 24.03.2021 №4. 

 8. Ужгородській міськрайонній філії ДУ “Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ  України”, Перечинській міжрайонній  філії державної 

установи „Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров’я України” проводити, на території району, щоденний моніторинг 

захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», про що інформувати районний штаб із ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації на електронну адресу: 

uzhrajonshtab2020@gmail.com.  

 9. Відділу №1 Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області, 

відділенню №1 Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області, відділенню 

№2 Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області, Ужгородському 

відділу поліції ГУ Національної поліції у Закарпатській області, 

Ужгородському міському управлінню ГУ Держпродспоживслужби у 

Закарпатській області, Ужгородському районному управлінню ГУ 

Держпродспоживслужби у Закарпатській області, Перечинському 

міжрайонному управлінню ГУ Держпродспоживслужби у Закарпатській 

області, Великоберезнянському міжрайонному управлінню ГУ 

Держпродспоживслужби у Закарпатській області, уповноваженим посадовим 

особам територіальних громад з контролю за дотриманням встановлених 

протиепідемічних обмежень здійснювати, в межах компетенції: 

 контроль за дотримання протиепідемічних  заходів, спричинених   гострою  

респіраторною  хворобою  COVID-19,  спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2, у 

тому числі за встановленням та наявністю інформаційних табличок, а також за 

недопущенням перевищення кількості осіб, які  можуть одночасно перебувати в 

будівлях, залах, приміщеннях, про що інформувати районний штаб із ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації на електронну адресу: 

uzhrajonshtab2020@gmail.com 

  в  разі фіксації порушень карантинних обмежень вживати дієвих заходів 

реагування у відповідності до вимог чинного законодавства. 

 10. Виконавчим комітетам територіальних громад району забезпечити: 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи  серед населення щодо 

дотримання (виконання)  протиепідемічних (карантинних) заходів у зв’язку із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, у тому числі дотримання 

суб’єктами господарювання усіх карантинних обмежень; 

проведення карантинних та дезінфекційних заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19; 

активізувати роботу щодо проведення працівниками виконавчих комітетів та 

депутатським корпусом перевірок дотримання карантинних обмежень на території 

населених пунктів району; 
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вжиття додаткових заходів щодо виявлення та обслуговування одиноких осіб 

та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, 

осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний 

супровід. 

 11. Контроль за виконанням цього рішення, у межах компетенції, покласти 

на відповідальних виконавців. 
 

 

ЗА                    – 25_ 

ПРОТИ            – 0__ 

УТРИМАВСЯ –  0__ 

 

ІІ. Про протипожежний захист території Ужгородського району, у тому числі  у 

природних  екосистемах_________________________________________________ 

(Ільницький В.Б.) 

 

 Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до Кодексу 

цивільного захисту України, беручи до уваги протокол засідання Регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

30.03.2021 №8, з метою реагування, запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій,   пов’язаних   із   пожежою,   створення   нормальних  та  безпечних  умов  

життєдіяльності населення, охорони навколишнього природного середовища, 

комісія вирішила: 

1. Інформацію виступаючих взяти до відома.  

 2. Ужгородському МРВ УДСНС України у Закарпатській області, 

Перечинському районному сектору УДСНС у Закарпатській області, 

Великоберезнянському районному сектору УДСНС у Закарпатській області, 
рекомендувати Державній екологічній інспекції в Закарпатській області вжити 

заходів щодо активізації роботи та забезпечення активного застосування статті 77-1 

Кодексу України про адміністративні правопорушення при випалюванні стерні, 

лугів, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною 

рослинністю, рослинністю або їх залишків у смугах відводу автомобільних доріг і 

залізниць, а також опалого листя у парках, інших зелених насадженнях та газонів у 

населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони 

навколишнього середовища або порушення умов такого дозволу. 

Термін: у пожежонебезпечний період  

2021 року 

3. Виконавчим комітетам територіальних громад району, спільно із 

державними установами (лісофондоутримувачами): «Ужгородське лісове 

господарство», «Перечинське лісове господарство», «Великоберезнянське 

лісове господарство»: 

3.1. Розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій питання щодо протидії пожежам у 

природних екосистемах, затвердити та організувати виконання заходів з 

протипожежного захисту лісових масивів, лісопаркових і рекреаційних зон, 

заповідних територій, сільгоспугідь. 

3.2. Встановити контроль за дотриманням лісокористувачами, 

агропідприємствами, фермерами та населенням вимог пожежної безпеки у лісових 

масивах, сільгоспугіддях та інших територіях, що перебувають у користуванні. 



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: постійно 

3.4. Приділити особливу увагу здійсненню наступних заходів: 

проведення практичних дій по відпрацюванню взаємодії сил та засобів, що 

згідно з мобілізаційними планами ліквідації лісових пожеж залучаються до їх 

гасіння; 

організація і проведення рейдів і патрулювань найбільш пожежо-небезпечних 

лісових масивів, територій та об’єктів природно-заповідного фонду для здійснення 

контролю за дотриманням лісокористувачами, населенням та підприємствами вимог 

пожежної безпеки, особливу увагу приділити проведенню цієї роботи у вихідні та 

святкові дні. 

забезпечення, з настанням сухої спекотної погоди, постійного патрулювання 

ділянок лісу, найбільш небезпечних в пожежному відношенні місць масового 

відпочинку громадян, що прилягають до лісових масивів. 

Термін: під час пожежонебезпечного 

періоду  2021 року 

3.5. Заборонити розведення багать у лісових масивах і рекреаційних зонах 

(крім спеціально облаштованих місць і обладнаних територій зеленого відпочинку), 

а також випалювання стерні, сухої рослинності та сміття на землях лісового фонду, 

в сільгоспугіддях, лісосмугах, заплавах річок та вздовж доріг. 

Термін: під час пожежонебезпечного 

періоду 2021 року 

3.6. Забезпечити введення на період високого та надзвичайно високого класів 

пожежної небезпеки тимчасових обмежень на відвідування населенням лісових 

масивів і лісопаркових зон, в’їзд до них автотранспортних засобів, проведення 

лісозаготівельних та інших пожежонебезпечних робіт у лісових масивах, а також 

полювання. 

3.7. Посилити роботу щодо встановлення постійного моніторингу та 

профілактики недопущення пожеж. 

3.8. Забезпечити взаємодію з лісокористувачами та власниками земельних 

угідь і пасовищ щодо утримання їх ділянок і територій у належному 

протипожежному стані. 

3.9. Організувати із залученням засобів масової інформації проведення 

роз’яснювальної роботи серед населення щодо дотримання заходів пожежної 

безпеки під час перебування у лісових масивах, лісосмугах,заплавах річок, на 

торфовищах, сільгоспугіддях, присадибних ділянках та недопущення спалювання 

стерні, сміття та залишків рослинності. 

3.10. Організувати, при наявності, перевірки комунальних підприємств щодо 

утримання полігонів із зберігання твердих побутових відходів у належному 

протипожежному стані. 

Термін: у пожежонебезпечний період  

3.11. Провести навчання (тренування) для підвищення готовності органів 

управління та сил цивільного захисту ланок територіальної підсистеми до гасіння 

пожеж у природних екосистемах. До заходів залучити керівний склад органів 



виконавчої влади і місцевого самоврядування, сили і засоби лісокористувачів, служб 

цивільного захисту, пожежні підрозділи територіальних громад, місцевої, 

добровільної та відомчої пожежної охорони, населення та волонтерів. 

4. Опрацювати: 

внесені зміни до чинного законодавства України щодо посилення захисту лісів 

від пожеж та запобігання іншим пожежам відповідно до Закону України від 19 

лютого 2021 року № 1259-ІX „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та 

водного фонду, на торфовищах та землях інших категорій”, які стосуються 

повноважень територіальних громад у даній сфері та відповідальності власників 

земельних ділянок; 

інші законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють питання 

відповідальності та повноважень у сфері протипожежної безпеки. 

4.1. Обладнати на території населених пунктів відповідні місця та встановити 

пристрої для подавання звукових сигналів з метою оповіщення людей на випадок 

пожежі, створити достатній запас води для цілей пожежогасіння. 

4.2. Облаштувати територію навколо населених пунктів, об’єктів, розміщених 

у лісових масивах, таким чином, щоб виключалася можливість поширення лісових, 

торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі на об’єктах – 

поширення вогню на лісові масиви (влаштування захисних протипожежних смуг, 

прибирання в літній період сухої рослинності, вітролому). 

4.3. Вжити заходів до ліквідації стихійних сміттєзвалищ побутових і 

виробничих відходів, насамперед у лісових масивах, лісосмугах, сільгоспугіддях, на 

торфовищах і прилеглих до них територіях.  

5. Лісофондоутримувачам району (державним установам: «Ужгородське 

лісове господарство», «Перечинське лісове господарство», 

«Великоберезнянське лісове господарство» незалежно від форм власності та 

відомчої належності): 

5.1. Забезпечити: 

утримання в працездатному стані мотопомп та іншої пристосованої техніки; 

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; 

залучення сил і засобів прилеглих лісофондоутримувачів та місцевого 

населення для надання підрозділам УДСНС допомоги із ліквідації пожеж в 

екосистемах, у разі виникнення пожеж у важкодоступних місцях та на територіях, 

які не належать лісофондоутримувачам, у тому числі на полонинах.  

Термін: у пожежонебезпечний період 

5.2. Забезпечити у повному обсязі виконання вимог „Правил пожежної безпеки 

в лісах”. 

 Термін: постійно 

5.3. Організувати проходження навчання посадових осіб з питань цивільного 

захисту та пожежно-технічного мінімуму в навчально-методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області. 



 Термін: за окремим планом 

5.4.Для забезпечення гасіння лісових пожеж створити пожежні команди з 

цілодобовим чергуванням. 

5.5. Привести в належний стан техніку, мотопомпи та пожежний інвентар, що 

залучається для гасіння лісових пожеж у відповідності до затверджених 

мобілізаційних планів. 

5.6. Забезпечити бригади, що залучаються до гасіння лісових пожеж, 

достатньою кількістю пожежного інвентарю, первинних засобів пожежогасіння, 

засобами зв’язку. 

5.7. Визначити місця зосередження та зберігання пожежного інвентарю, 

первинних засобів пожежогасіння, ранцевих оприскувачів, з метою їх оперативного 

використання для гасіння пожеж. 

5.8. Створити та тримати в постійній готовності необхідний запас пально-

мастильних матеріалів. 

 Термін: невідкладно 

5.9. Забезпечити цілодобове чергування персоналу на підвідомчих дільницях з 

метою оперативного опрацювання інформації про пожежі та прийняття заходів із їх 

гасіння. 

 Термін: у пожежонебезпечний період 

5.10. Забезпечити створення та оновлення у лісових масивах мінералізованих 

смуг, протипожежних розривів, пожежних водоймищ і доріг протипожежного 

призначення, проведення ремонту спостережних веж, очищення лісових масивів від 

захаращень, насамперед прилеглих до населених пунктів, торфовищ та просік, де 

проходять повітряні лінії електропередач, нафто-, газо-, продуктопроводи. 

 Термін: у пожежонебезпечний період 

5.11. Провести відпрацювання практичних дій із взаємодії сил та засобів, що 

залучаються, згідно з мобілізаційними планами, до ліквідації великих лісових 

пожеж.  

5.12. З метою попередження, а також своєчасного виявлення осередків лісових 

пожеж та вжиття заходів щодо їх ліквідації з настанням сухої, жаркої погоди: 

організувати постійне патрулювання силами лісогосподарських підприємств 

та лісництв ділянок лісу, найбільш небезпечних у пожежному відношенні, місць 

масового відпочинку громадян, що прилягають до лісових масивів, сільгоспугідь 

тощо; 

встановити цілодобовий моніторинг пожеж у природних екосистемах, зокрема 

з використанням систем дистанційного спостереження, безпілотних літальних 

апаратів, повітряних суден, та забезпечити оперативне реагування на початкових 

етапах виникнення пожеж та загорянь; 

організувати оперативне інформування підрозділів УДСНС про пожежі і 

загоряння у природних екосистемах та у разі необхідності своєчасне залучення 

лісокористувачів, служб цивільного захисту, власників земельних ділянок, 

волонтерів та місцевого населення; 

 Термін: у пожежонебезпечний період 

5.13. Організувати висвітлення в засобах масової інформації питання 

небезпечності лісових пожеж та матеріалів, направлених на їх попередження. 

 Термін: у пожежонебезпечний період 



5.14. Організувати розміщення біля лісових масивів та безпосередньо в них 

знаків пожежної безпеки, широкоформатних панно з наглядними матеріалами на 

протипожежну тематику попереджувального характеру. 

5.15. Підготувати та здійснити випуск малоформатної друкованої продукції на 

протипожежну тематику і організувати її розповсюдження. 

 Термін: у пожежонебезпечний період 

5.16. Створити запас картографічних матеріалів на лісові масиви з поділом на 

квартали для забезпечення управління силами під час гасіння лісових пожеж. 

Відпрацювати порядок забезпечення такими матеріалами підрозділів управління 

ДСНС України у Закарпатській області під час їх залучення до гасіння лісових 

пожеж. 

5.17. Забезпечити влаштування (відновлення) лісових доріг протипожежного 

призначення до місць проведення рубок, лісовалів, інших місць із великими 

порубочними залишками деревини, сухостою, інших потенційних 

пожежонебезпечних місць (ділянок, масивів). Забезпечити їх обладнання 

шлагбаумами або іншими мобільними засобами обмеження несанкціонованого 

проїзду. 

5.18. Опрацювати питання можливостей застосування безпілотних літальних 

апаратів, інших організацій та установ щодо проведення повітряного моніторингу 

пожежної обстановки у підвідомчих природних екосистемах. 

6. Ужгородському МРВ УДСНС України у Закарпатській області, 

Перечинському районному сектору УДСНС у Закарпатській області, 

Великоберезнянському районному сектору УДСНС у Закарпатській області:  

6.1. Забезпечити за запитом лісокористувачів, адміністрації територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду залучення державних пожежно-рятувальних 

підрозділів для надання допомоги в гасінні пожеж у природних екосистемах.  

Термін: постійно протягом пожежо-

небезпечного періоду 2021 року 

6.2. Надавати методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади та 

органам місцевого самоврядування (територіальним громадам) в організації та 

проведенні навчань (тренувань) для підвищення готовності органів управління та 

сил цивільного захисту місцевих ланок територіальної підсистеми цивільного 

захисту до гасіння пожеж у природних екосистемах та забезпечити контроль за 

ефективністю проведення цих навчань (тренувань). 

Термін: постійно  

7. Лісофондоутримувачам району незалежно від форм власності та 

відомчої належності,  органам місцевого самоврядування (територіальним 

громадам району), Ужгородському МРВ УДСНС України у Закарпатській 

області, Перечинському районному сектору УДСНС у Закарпатській області, 

Великоберезнянському районному сектору УДСНС у Закарпатській області  

7.1. Проаналізувати стан розроблення (уточнення, коригування, 

затвердження) мобілізаційно-оперативних планів ліквідації лісових пожеж, їх 

актуальність і практичність у використанні. 

7.2. Налагодити взаємодію щодо моніторингу пожежної ситуації на місцях, 

організації належного взаємоінформування про всі випадки локалізації та гасіння 

пожеж, що загрожують виникненню лісових пожеж, про сили та засоби задіяні для 

локалізації та гасіння лісових пожеж на ранніх стадіях їх виникнення. 



7.3. Активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед місцевого  

населення щодо недопущення спалювання сухої рослинності та поживних залишків 

в разі надходження штормової інформації про високий та надзвичайний рівень 

пожежної небезпеки, участі у гасінні великих лісових пожеж в разі їх виникнення, 

тощо. 

7.4. Забезпечити оперативну локалізацію та гасіння лісових пожеж на ранніх 

стадіях їх виникнення. 

7.5. Не допускати неконтрольованого поширення лісових пожеж та їх 

переростання у масштабні. 

7.6. Забезпечити максимальне залучення підпорядкованих підрозділів, наявних 

сил і засобів, незалежно від попередньої оцінки масштабів та складності лісової 

пожежі. При потребі забезпечити повне розгортання зведених загонів та залучення 

сил і засобів із інших районів (дільниць, зон відповідальності). 

Термін: постійно, упродовж 

пожежонебезпечного періоду 2021 року 

 8. Контроль за виконанням цього рішення, у межах компетенції, покласти на 

відповідальних виконавців. 

 

ЗА                    – 25_ 

ПРОТИ            – 0__ 

УТРИМАВСЯ –  0__ 

 

 

 

В.о. голови державної  адміністрації                      Христина МАЦКО 

 

Секретар комісії                                            Наталія БУЛИНА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


