від "29" січня 2019 року

№ 19-р
м. Знам’янка

Про заходи щодо попередження
пожеж, загибелі та травмування
на них людей
Протягом 2018 року у районі виникло 75 пожеж проти 49 за 2017 рік. В
розрізі сільських рад: на території Богданівської та Дмитрівської – по 15,
Мошоринської – 12, Володимирівської – 6, Петрівської, Цибулівської – по 5,
Казарнянської, Трепівської, Суботцівської – по 4, Іванковецької – 3,
Диківської – 2.
Мали місце 2 випадки загибелі людей на пожежах проти 5 за 2017 рік, а
саме: на території Цибулівської та Суботцівської сільських рад.
Богданіська та Дмитрівська сільські ради уже протягом шести років є
найбільш ураженими пожежами.
Переважна більшість пожеж виникла у житловому секторі, що свідчить
про низький рівень знань громадян з питань пожежної безпеки. Основними
причинами пожеж є необережне поводження з вогнем, порушення правил
монтажу й експлуатації пічного опалення, електрообладнання та пустощі дітей.
Мали місце горіння сухої трави та пожежа соняшника в полі ТОВ "Знам'янська
агропромислова компанія".
На виконання статті 39 Кодексу цивільного захисту України, Порядку
здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444,
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від
17 січня 2019 року № 14-р "Про заходи щодо попередження пожеж, загибелі та
травмування людей на них" та з метою недопущення загибелі людей під час
пожеж у житловому секторі і мінімізації негативних наслідків від них на
території району протягом 2019 року:
1. Утворити робочу групу з відпрацювання населених пунктів з питань
профілактики виникнення пожеж, загибелі
людей від них.
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2. Затвердити посадовий склад робочої групи з відпрацювання населених
пунктів з питань профілактики виникнення пожеж, загибелі людей від них
згідно з додатком.
3. Рекомендувати виконкомам сільських рад:
1) до 31 січня 2019 року проаналізувати проведену серед населення
протягом 2018 року – січня 2019 року роботу, спрямовану на недопущення

пожеж і загибелі людей від них, та вжити вичерпні заходи щодо її поліпшення у
2019 році з урахуванням специфіки території;
2) до 31 січня 2019 року оновити (скласти) списки соціально незахищених
громадян, осіб, які належать до "вразливих верств населення" (особи з
інвалідністю, одинокі громадяни, неблагополучні та неповні родини, особи, які
зловживають спиртними напоями тощо);
3) організувати розміщення інформації про дотримання громадянами
вимог правил пожежної безпеки у місцях масового перебування людей;
4) організувати роботу по навчанню населення вимогам пожежної безпеки
за місцем проживання;
5) про виконання заходів, визначених цим пунктом, інформувати районну
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
щомісяця до 10 числа, наступного за звітним періодом.
4. Знам'янському міськрайонному відділу Управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області:
1) до 31 січня 2019 року скласти та подати на затвердження голові
районної державної адміністрації графік проведення відпрацювання населених
пунктів району щодо дотримання жителями правил пожежної безпеки в побуті;
2) до 11 жовтня 2019 року організувати відпрацювання робочою групою
приватного житлового сектору з метою профілактики виникнення пожеж,
загибелі людей від них та необережного поводження на воді, звернути особливу
увагу на помешкання, де проживають соціально незахищені громадяни, особи,
які належать до "вразливих верств населення" (особи з інвалідністю, одинокі
громадяни, неблагополучні та неповні родини, особи, які зловживають
спиртними напоями тощо), з оформленням відповідних актів перевірок та
відомостей про проведені інструктажі з питань дотримання вимог безпеки;
3) за кожним фактом загибелі людей на пожежах проводити додаткові
відпрацювання робочою групою приватного житлового сектору, на території
якого зафіксовано трагічний випадок;
3) протягом лютого-жовтня 2019 року забезпечити виготовлення та
розповсюдження серед населення листівок, пам'яток з питань пожежної безпеки
у побуті;
4) інформувати сільських голів району про пожежі, причини їх
виникнення, причини загибелі та травмування людей на них;
5) розробити та погодити із виконкомами сільських рад спільні плани
поліпшення роботи з питань запобігання
пожежам і загибелі людей від них та в
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подальшому здійснювати контроль за їх виконанням;
6) організувати розміщення інформації про дотримання громадянами
вимог правил пожежної безпеки у місцевих засобах масової інформації.
5. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації до
15 лютого 2019 року розглянути питання про поліпшення організації
профілактики пожеж, загибелі людей від них на засіданні районної ради з
питань безпечної життєдіяльності населення з прийняттям конкретних рішень.

6. Відділу культури і туризму райдержадміністрації узагальнену
інформацію про виконання даного розпорядження надати голові районної
державної адміністрації та управлінню ДСНС України в Кіровоградській
області до 08 листопада 2019 року.
7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 23-р "Про заходи щодо
попередження пожеж, загибелі та травмування на них людей".
8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою

Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

Додаток
до розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
від 29 січня 2019 року № 19-р
ПОСАДОВИЙ СКЛАД
робочої групи з відпрацювання населених пунктів з питань профілактики
виникнення пожеж, загибелі людей від них
Голова робочої групи
Голова районної державної адміністрації
Заступник голови робочої групи
Керівник апарату районної державної адміністрації
Члени робочої групи:
Директор КНП "Знам'янський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги" (за згодою);
головний спеціаліст відділу культури і туризму райдержадміністрації;
депутат сільської ради (за згодою);
провідний інспектор Знам'янського міськрайонного відділу управління ДСНС
України в Кіровоградській області (за згодою);
дільничний офіцер поліції Знам'янського відділу Головного управління
Національної поліції у Кіровоградській області (за згодою);
заступник начальника управління, начальник відділу з питань праці, сім'ї та
нагляду за додержанням пенсійного законодавства управління соціального
захисту населення райдержадміністрації;
сільський голова (за згодою).

Головний спеціаліст відділу культури
і туризму райдержадміністрації

Л.ГВОЗДИК

