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Заходи щодо забезпечення охорони від пожеж врожаю
заготівлі
грубих кормів на території Скалатської міської ради Тернопільського
району

у

2022 році

1. Провести навчання та додаткові
інструктажі за програмою пожежно-технічного
мінімуму з механізаторами та іншими працівниками, які будуть задіяні на збиранні врожаю
-та заготівлі грубих кормів,

Виконавці. Керівники господарств.
Термін. Червень - липень.
2. Підготувати

і

встановити

наочної протипожежної агітації,

у місцях

збирання

та заготівлі продукції врожаю матеріали

Виконавці. Керівники об'єктів та господарств.
Термін. Червень - серпень.
3. Через засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення, місцеві та об'єктові
радіовузли) організувати передачу бесід та інформацій з правил пожежної безпеки під час

жнив,

Виконавці.
ДСНС

Тернопільське районне управління

України у Тернопільській

Термін. Липень

-

ГУ

області,

серпень.

4. Розробити та затвердити схематичні плани протипожежного захисту врожаю з
нанесенням: смуг прокосів, обкосів, місця розміщення зернотоків, скирт грубих кормів,
місць встановлення знаків заборони
перекриття тимчасових доріг і стежок.

та

Виконавці. Керівники господарств.
Термін, Червень.

(у

5. Перед дозріванням колосових
період воскової стирлості) хлібні поля у місцях
до лісових та торф'яних масивів, автомобільних шляхів та залізниць провести
прилягання
обкоси (з прибиранням скошеного) оборати смугою не менше 4 м завширшки.

їх

і

Виконавці. Керівники господарств.
Термін. Липень
серпень.

-

6. Проводити рейдові перевірки стану протипожежного захисту врожаю та заготівлі
грубих кормів з висвітленням матеріалів у місцевих засобах масової інформації.
Виконавці, Тернопільське районне управління ГУ
ДСНС України у Тернопільській області, редакції
місцевих засобів масової інформації.
Термін. Постійно,
7. У місцях збирання врожаю організувати протипожежні ланки з необхідними
засобами пожежогасіння в кожному господарстві. Обмежити
стороннього транспорту
стерні.
у поля та спалювання післяжнивних залишків

і

в'їзд

Виконавці. керівники господарств.
Термін, Постійно.

8. Вжити заходів щодо підвищення
боєздатності місцевих пожежних команд,
організувати
цілодобове чергування у пожежних депо та на пристосованій для
пожежогасіння техніці, забезпечивши
пально-мастильними матеріалами.

її

Виконавці. керівники об'єднаних територіальних
громад, керівники господарств.
Термін. Постійно,
9. Забезпечити

сільськогосподарські

підприємства необхідною кількістю іскрогасників
укомплектування ними техніки, яка братиме

та первинних засобів пожежогасіння для
участь у жнивах.

Виконавці, Керівники
Термін. Червень.

господарств.

10. Перевірити та забезпечити пожежну безпеку ліній електромереж, що проходять
через хлібні масиви.

Виконавці. керівники енергопідприємств та районних
електромереж.
Термін. Червень.

1. Організувати перевірки технічного стану розташованих на територіях
сільгосппідприємств
зовнішнього
внутрішнього
та
джерел
протипожежного
водопостачання,
залучивши до цього можливості пожежних автомобілів підрозділів
Головного
управління
надзвичайних
Державної
служби
України з
ситуацій у
Тернопільській області та місцевих пожежних команд, підготувати ці системи до постійної
експлуатації.
Виконавці. керівник комунального підприємства,
керівники об'єктів та господарств.
Термін. Постійно.

та

і

12. Організувати роботу добровільних пожежних дружин
провести з ними додаткові навчання із забезпечення

підприємств, задіяних у переробці та зберіганні продукції
обов'язкове страхування членів добровільних пожежних дружин.

пожежно-технічних комісій
"бротипожежного захисту
нового врожаю. Провести

Виконавці. Керівники об'єктів та господарств,
Термін. Постійно.

