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І. Про заходи із запобігання виникнення пожеж в природних 
екосистемах Черкаського району у 2022 році 

(Кобко А.І., Білоус А.В.)

Щорічно пожежі в природних екосистемах завдають значного збитку 
державі та, в першу чергу, навколишньому середовищу, можуть спричиняти 
пожежі будівель, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводи та лісові 
насадження. Найчастіше пожежі у природних екосистемах виникають у 
результаті людської недбалості та спалювання залишків поживних решток на 
сільськогосподарських угіддях та приватних землеволодіннях.

Незважаючи на заборону відвідування лісів Черкаської області 
населенням, розведення багать, а також в’їзд до них транспортних засобів з 
початку року в природних екосистемах Черкаського району виникло 138 
пожеж. За аналогічний період 2021 року виникло 102 пожежі. Збільшилась 
також площа знищених (пошкоджених) торф’яників, трав’яного настилу, 
лісових масивів тощо.

Прослідковується значний ріст пожеж в Черкаському районі на 26%.
Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення масштабних пожеж 

та загорань в природних екосистемах Черкаського району, комісія вирішила:

1. Рекомендувати головам міських та сільських територіальних громад:
спільно з представниками територіальних підрозділів Черкаського 

районного управління Головного управління ДСНС у Черкаській області, 
Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства, 
Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної 
поліції в Черкаській області, Державної екологічної інспекції Центрального 
округу та військових частин провести спільні перевірки протипожежного 
захисту населених пунктів, котеджних містечок, дачних і садових товариств та
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інших об’єктів, розташованих в лісових масивах та що прилягають до них, 
з врученням актів щодо приведення територій населених пунктів, котеджних 
містечок, дачних і садових товариств та інших об’єктів розміщених у лісових 
масивах району до вимог Правил пожежної безпеки в Україні;

з метою належного забезпечення протипожежних заходів на територіях 
самозаліснених земельних ділянок опрацювати питання щодо передачі їх 
державним підприємствам, що належать до сфери управління 
Держлісагентства.

2. Рекомендувати територіальним підрозділам Черкаського обласного 
управління лісового та мисливського господарства, СКП “Райліс”, іншим 
підприємствам, установам та організаціям, які здійснюють свою господарчу 
діяльність у лісових масивах та на торфовищах:

забезпечити спостереження за лісовими масивами, проведення обходів 
торфополів та лісових ділянок з метою своєчасного виявлення осередків 
пожежі;

забезпечити цілодобове чергування чергової зміни та чергових на лісових 
пожежних станціях;

пожежну техніку, спеціальну техніку, яка залучається до гасіння лісових 
пожеж, засоби пожежогасіння, резервуари з водою утримувати в справному 
стані та постійній готовності;

термін -  постійно протягом 
пожежонебезпечного періоду

перевірити стан протипожежних вододжерел, за необхідності, привести їх 
в належний стан, забезпечивши під’їзд та можливість забору води пожежною 
технікою.

3. Рекомендувати головам міських та сільських територіальних громад:
вжити заходів щодо утримання в постійній готовності підрозділів місцевої

пожежної охорони (де вони створені) та швидкого реагування на повідомлення 
про пожежі в лісах, на торфовищах тощо в районах виїзду місцевих пожежних 
команд.

термін -  негайно, постійно

винести питання протипожежного захисту лісів та торфовищ на 
позачергові засідання комісій з питань ТЕБ та НС та запровадити превентивні 
протипожежні заходи, з урахуванням місцевих особливостей;

посилити роз’яснювальну роботу серед населення щодо недопущення 
випалювання сухої трави, залишків рослинності, побутових відходів та порядку 
дій у разі виникнення пожеж;

продовжити посилений моніторинг пожежної обстановки торфовищ 
та забезпечити своєчасне залучення сил цивільного захисту та місцевого



з

населення до гасіння пожеж на початкових стадіях їх виникнення. Особливу 
увагу звернути на захист від пожеж населених пунктів.

4. Рекомендувати лісокористувачам на території Черкаського району 
опрацювати питання щодо надання доступу до електронних карт лісових 
масивів ГУ ДСНС України у Черкаській області.

5. Рекомендувати Черкаському управлінню лісового та мисливського 
господарству розглянути питання щодо надання доступу ГУ ДСНС у 
Черкаській області до камер відеоспостереження за лісовими масивами.

6. Рекомендувати Черкаському районному управлінню Головного 
управління ДСНС України у Черкаській області виділяти на вимогу органів 
місцевого самоврядування представників для здійснення перевірок 
протипожежного стану населених пунктів, котеджних містечок, дачних і 
садових товариств та інших об’єктів розміщених у лісових масивах району.

7. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на Черкаське районне 
управління Головного управління ДСНС України у Черкаській області та відділ 
цивільного захисту Черкаської райдержадміністрації.

II. Про пропозиції щодо зменшення кількості пожеж у будівлях 
житлового фонду, а також попередження їх виникнення, посилення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи

Слухали Кобка А.І. - начальника Черкаського районного управління 
Головного управління ДСНС України у Черкаській області, який поінформував 
про проведений аналіз щодо стану з пожежами та умов їх виникнення на 
території Черкаського району в осінньо-зимовий період.

Проведеним аналізом встановлено, що з початком опалювального сезону 
ріст пожеж спостерігається саме в житловому секторі, зокрема в приватних та 
багатоквартирних житлових будинках. Основними причинами виникнення 
таких пожеж, в багатоквартирних житлових будинках є порушення правил 
пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, в 
приватних житлових будинках - порушення правил пожежної безпеки при 
влаштуванні та експлуатації печей.

Вказана інформація показує, що більша частина загиблих під час пожеж у 
житловому секторі, це особи похилого віку та соціально незахищені верстви 
населення.

Враховуючи вищевикладене та з метою запобігання виникнення пожеж та 
загибелі людей на пожежах у житловому секторі, комісія вирішила:
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1. Рекомендувати головам міських та сільських рад:
розглянути на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій питання стану пожежної та техногенної безпеки 
об’єктів житлового фонду на підвідомчій території та розробити заходи щодо 
покращення протипожежного стану об’єктів та територій;

організувати за допомогою місцевих засобів масової інформації звернень 
про необхідність дотримання правил пожежної безпеки в побуті;

забезпечити проведення у населених пунктах, де спостерігається зростання 
кількості пожеж, спільних бесід з власниками помешкань на протипожежну 
тематику, залучивши до ці.єї роботи працівників Черкаського районного 
управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській 
області,Черкаського районного управління Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області та сфери 
соціального захисту;

провести відпрацювання населених пунктів, по дворовим обходом 
помешкань осіб, які опинилися в складних життєвих умовах та потребують 
соціальної підтримки, залучивши до цієї роботи працівників Черкаського 
районного управлінням поліції Головного управління Національної поліції в 
Черкаській області,Черкаського районного управління Головного Управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області та 
сфери соціального захисту;

вжити увесь комплекс заходів спрямованих на попередження виникнення 
пожеж у житловому секторі, недопущення загибелі та травмування людей на 
них;

у межах компетенції сприяти у наданні допомоги соціально-незахищеним 
верствам населення у приведенні в пожежобезпечний стан пічного опалення, 
димарів та електричної мережі приватних помешкань;

виготовити та видати листівки, методичні рекомендації, наочні агітації 
тощо.

2. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на відділ цивільного 
захисту Черкаської районної державної адміністрації та Черкаське районне 
управління Головного управління ДСНС України у Черкаській області.

III. Про ситуацію щодо підвищення рівня захворюваності 
коронавірусною хворобою СОУГО-19 на території Черкаського району та

заходи з недопущення її поширення
(Григорчук Л.В.)

За інформацією Тищука М.М. - в. о. генерального директора Державної 
установи „Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб 
Міністерства охорони здоров’я України“, епідемічна ситуація в області має 
стійку тенденцію до суттєвого зростання рівня захворюваності населення на 
коронавірусну хворобу СОУЮ-19. Загалом з початку року захворіло 56916
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осіб, з них 6487 дітей, 1371 медичний працівник, госпіталізовано 7364, одужало 
54918, померло 471, в т. ч. особи віком старше 70 років - 339.

З вересня поточного року реєструється щотижневе зростання 
захворюваності на коронавірусну інфекцію. Кількість випадків захворювань 
населення області зросла у 4 рази - від 541 випадку за 1-й тиждень вересня до 
2177 випадків за 1-й тиждень жовтня, показник захворюваності на 100 тисяч 
населення з 46,6 до 187,5 відповідно.

У першій декаді жовтня від СОУГО-19 померло 6 осіб, усі -  це 
вакциновані.

Погіршення ситуації із захворюваністю на СОУГО-19 значною мірою 
пов’язане із недостатнім охопленням щепленнями населення, недотриманням 
протиепідемічних вимог, початком нового навчального року, скупченням 
Людей у закритих приміщеннях, міграцією внутрішньо-переміщених осіб.

В Україні з метою запобіганню поширенню гострої респіраторної 
хвороби СОУЮ-19 до 31.12.2022 року подовжено термін дії карантину.

Продовжується вакцинація населення Черкаської області вакцинами 
СогопаУас, С отітаїу у 14 - Центрах вакцинації, 88 - пунктах щеплення, у разі 
потреби, в області працюють мобільні бригади.

Відповідно до протоколу № 22 засідання регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської обласної 
військової адміністрації від 11.10.2022, з метою запобігання поширенню 
захворювань СОУГО-19 в районі, комісія вирішила:

1. Рекомендувати головам міських та сільських територіальних громад:
розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій питання щодо захворюваності на 
СОУГО-19 та дотримання протиепідемічних вимог, здійснення профілактичних 
заходів, зокрема у місцях перебування внутрішньо-переміщених осіб, закладах 
освіти, інших соціально важливих об’єктах, за результатами прийняти 
відповідні рішення;

вжити додаткових заходів щодо проведення належної вакцинальної 
кампанії та максимального охоплення щепленнями населення територіальних 
громад від коронавірусної хвороби СОУГО-19;

створити (поновити роботу) моніторингові групи, за участі фахівців 
територіальних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в 
Черкаській області, Державної установи „Черкаський обласний центр контролю 
та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України“, Черкаського 
районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, органів місцевого 
самоврядування для контролю за дотриманням протиепідемічних вимог 
(масковий режим, дотримання фізичної дистанції, наявність антисептиків тощо) 
та проведення роз’яснювальної роботи у місцях перебування внутрішньо- 
переміщених осіб, закладах масового перебування людей (ТРЦ, заклади 
торгівлі, громадського харчування тощо), інших соціально-важливих об’єктах.

термін -  негайно, постійно
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2. Суб’єктам господарювання незалежно від форм власності забезпечити 
дотримання протиепідемічних вимог (масковий режим, дотримання фізичної 
дистанції, дотримання правил особистої гігієни, користування антисептиками 
та ін.) у місцях масового перебування людей (ТРЦ, заклади торгівлі, 
громадського харчування тощо), інших соціально-важливих об’єктах та 
дотримання маскового режиму в громадському транспорті.

термін -  негайно, постійно

3. Управлінню соціального захисту населення Черкаської районної 
державної адміністрації організувати дотримання протиепідемічних заходів у 
закладах соціального захисту.

термін -  негайно, постійно

4. Відділу освіти, охорони здоров’я, культури та спорту Черкаської 
районної державної адміністрації, лікувальним закладам Черкаського району 
забезпечити:

належну організацію роботи пунктів та центрів вакцинації від СОУШ-19;
надання необхідної медичної допомоги хворим на СОУГО-19.

термін -  під час карантину

5. Територіальним підрозділам Головного управлінню
Держпродспоживслужби в Черкаській області забезпечити:

участь фахівців у роботі моніторингових груп по контролю за 
дотриманням протиепідемічних вимог у зв’язку з поширенням СОУГО-19;

контроль, в межах повноважень, за дотриманням протиепідемічних заходів 
на підконтрольних об’єктах.

термін -  під час карантину

6. Територіальним підрозділам Державної установи „Черкаський обласний 
центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я 
України“ забезпечити:

участь фахівців у роботі моніторингових груп по контролю за 
дотриманням протиепідемічних вимог у зв’язку з поширенням СОУГО-19;

постійний аналіз епідситуації із захворюваністю населення на СОУГО-19, 
інформування про результати органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування;

проведення широкої роз’яснювальної роботи щодо ситуації з 
захворюваністю на СОУГО-19 в районі, здійснення профілактичних заходів 
тощо.

термін -  під час карантину

7. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
Черкаської районної державної адміністрації,. органам місцевого 
самоврядування, за участю регіональних та місцевих засобів масової інформації
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забезпечити широке інформування населення щодо ситуації із захворюваністю 
на коронавірусну інфекцію СОУЮ-19, необхідністю дотримання 
протиепідемічних заходів тощо.

8. Виконавцям даного рішення про хід його виконання інформувати 
місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Черкаської районної державної адміністрації через відділ цивільного 
захисту Черкаської районної державної адміністрації, на електронну пошту:
сггс1а213 @щпаі1 .сот.

9. Контроль за виконанням рішення комісії псжласти на відділ цивільного 
захисту Черкаської районної державної адмінку^р^її та відділу освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту Черкаської районної державної адміністрації.

Начальник районної військов 
адміністрації, голова комір,

Секретар комісії

Валерія БАНДУРКО

Лариса НІКОЛАШИНА


