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Додаток
до листа ГУ ДСНС 
України у Рівненській області
від т е  1.1024

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання рішення голови Рівненської обласної ради від 17.03.2017 № 480 

«Про обласну програму запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння
на 2017 - 2021 роки»

станом на 10.02.2021

№
пункту Зміст завдання Термін

виконання Інформація про хід виконання

Висновки 
(виконано, 

у стадії 
виконання, 

не
виконано, 

причини не 
виконання)

Пропозиції 
(зняти 3 

контролю, 
продовжити 
контроль)

3. Забезпечувати у взаємодії з 
місцевими органами 
виконавчої влади, власниками 
земельних ділянок моніторинг 
пожеж у природних 
екосистемах та оперативне 
залучення необхідних сил та 
засобів для ліквідації загорань 
відкритих ділянок місцевості, 
торфовищ, лісових масивів на 
ранніх стадіях їх виникнення

Постійно під час 
пожежонебезпечного 

періоду

3 метою організації заходів на 
випадок гасіння великих лісових пожеж 
між підрозділами Г оловного 
управлінням ДСНС України у 
Рівненській області та Рівненського 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства 
налагоджено та вдосконалено 
взаємодію.

Слід зазначити, що проводився 
спільний цілодобовий моніторинг

Виконано Продовжити
контроль



пожеж в природних екосистемах на 
території Рівненської області та обмін 
інформацією про оперативну 
обстановку з метою виявлення і гасіння 
їх на ранніх стадіях для недосягнення 
або набуття ними порогового значення 
до рівнів надзвичайних ситуацій і 
мінімізації їх наслідків з розрахунку 
оперативного залучення сил та засобів 
підрозділів ГУ ДСНС, служб 
цивільного захисту, підприємств, 
організацій, власників і орендарів 
земельних ділянок, торфовищ, 
лісокористувачів, а також волонтерів і 
місцевого населення.

4. Здійснювати контроль за 
виконанням заходів з 
протипожежного захисту 
лісових масивів та торфовищ 
добровільними пожежними 
дружинами лісових 
господарств, пожежною 
охороною
сільськогосподарських 
підприємств та інформування 
облдержадміністрації про хід 
їх виконання

Щороку до 20 травня Головним управлінням підготовлено 
Заходи щодо попередження виникнення 
пожеж на території області в 
пожежонебезпечний весняно-літній 
період 2020 року, які затверджені 
першим заступником голови 
Рівненської облдержадміністрації від 
17.04.2020 № 3425/0/20 та про 
хід їх виконання облдержадміністрацію 
проінформовано у визначені терміни.

Виконано Продовжити
контроль

8. Проводити роз’яснювальну 
роботу серед населення із 
залученням засобів масової

Постійно Значна увага приділяється 
проведенню профілактичної та 
роз’яснювальної роботи серед

Виконано Продовжити
контроль



інформації щодо необхідності 
дотримання правил пожежної 
безпеки під час перебування в 
лісових масивах і на 
торфовищах, попередження 
випадків необережного 
поводження з вогнем, 
спалювання залишків 
деревообробки, відходів 
порубок лісу, стерні, соломи, 
сухої трави, сміття, ділянок з 
степовою, водно-болотяною та 
іншою природною 
рослинністю або її залишків

населення щодо дотримання правил 
поведінки та вимог пожежної безпеки 
під час перебування в лісових масивах, 
на торфовищах і сільгоспугіддях, а 
також порядку дій у разі виникнення 
пожеж, зокрема, в засобах масової 
інформації розміщено 579 матеріалів з 
них, в пресі розміщено 65, на 
телеканалах продемонстровано 37 
сюжетів, на радіо проведено 232 
виступи, в мережі Інтернет розміщено 
245 інформацій.

10. Здійснювати регулярне 
інформування через засоби 
масової інформації населення 
області про стан пожежної 
безпеки на відкритих ділянках 
місцевості, торфовищах та в 
лісових масивах, про випадки 
пожеж від спалювання 
залишків деревообробки, 
стерні, соломи, луків, 
пасовищ, сухої трави, сміття, 
ділянок степовою, водно- 
болотяною та іншою 
природною рослинністю або її 
залишків, їх винуватців, та 
притягнення винних осіб до

Щороку під час 
пожежонебезпечного 

періоду

3 метою попередження пожеж у 
природних екосистемах Г оловним 
управлінням та підпорядкованими 
підрозділами проводиться постійне 
інформування через засоби масової 
інформації щодо необхідності 
дотримання лісокористувачами та 
населенням правил пожежної безпеки 
під час відвідування лісових масивів і 
торфовищ, заборони спалювання сухої 
трави та іншої рослинності тощо, а 
саме:

на обласному телеканалі у прямому 
ефірі за участі представника Головного 
управління обговорено проблематику 
пожеж в природних екосистемах та

Виконано Продовжити
контроль



відповідальності



звернено увагу громадян на дотримання 
вимог пожежної безпеки;

на центральному телеканалі «НТН» 
в програмі «Свідок», телеканалі 
«ІНТЕР» в програмі «Подробиці» та 
обласному телеканалі «иА:РІВНЕ» в 
програмі «Новини» висвітлено 
результати моніторингу ситуації 
пожежної безпеки в екосистемах міста 
Рівне та його околиць за допомогою 
квадрокоптера;

працівниками Головного управління 
за участю кореспондентів телеканалу 
«Один Плюс Один» було здійснено 
виїзд до Сарненського та 
Зарічненського районів з метою 
висвітлення проблематики гасіння 
пожеж в природних екосистемах 
області та навчання населення 
правилам пожежної безпеки;

співробітниками відділу агітаційної 
та пропагандистської роботи Головного 
управління підготовлено соціальний 
відеоролик щодо недопущення пожеж в 
природних екосистемах області;

розроблені листівки, плакати щодо 
стану пожежної безпеки в лісових 
масивах та торфовищах.

Крім того громадян
проінформовано, що у випадку



виявлення порушень вимог Правил 
пожежної безпеки в Україні, 
затверджених наказом МВС України 
від 30.12.2014 №1417 та зареєстрованих 
у Міністерстві юстиції України 
05.03.2015 №252/26697, винних осіб у 
вчиненні адміністративного 
правопорушення державними 
інспекторами з нагляду у сфері 
пожежної та техногенної безпеки 
області буде притягнуто до 
адміністративної відповідальності.

11. Створити робочі мобільні 
групи та здійснювати 
оперативні рейди і перевірки 
стану пожеж у природних 
екосистемах, місць залягання 
торфу, спалювання відходів 
порубок лісу, стерні, соломи, 
луків, пасовищ, сухої трави, 
сміття, ділянок степовою, 
водно-болотяною та іншою 
природною рослинністю та 
контролю за дотриманням 
вимог Правил пожежної 
безпеки в лісах України

Протягом
пожежонебезпечного

періоду

У березні -  вересні 2020 року 
оперативною мобільною групою ГУ 
ДСНС у області було проведено рейди 
щодо пожежонебезпечної ситуації в 
природних екосистемах Рівненського, 
Дубенського, Костопільського, 
Березнівського, Сарненського, 
Володимирецького, Рокитнівського, 
Зарічненського та Дубровицького 
районів.

Зокрема, у період з 07 березня по 14 
червня 2020 року мобільною 
оперативною групою за допомогою 
безпілотного літаючого апарату вчасно 
виявлено більше 47 осередків пожеж в 
природних екосистемах на території 
Рівненського, Костопільського, 
Березнівського, Зарічненського,

Виконано Продовжити
контроль



Сарненського, Дубровицького та 
Рокитнівського районів Рівненської 
області, в тому числі пожежі в 
Рівненському державному природному 
заповіднику та Національному парку 
заповіднику «Нобель». Визначивши 
площу горіння, шляхи поширення 
вогню та можливість під’їзду техніки 
оперативно залучено сили та засоби 
спеціалізованих служб цивільного 
захисту на гасіння пожеж та не 
допущено значних економічних втрат 
та матеріальних збитків.

Для попередження виникнення 
лісових пожеж, рейдовими мобільними 
групами держлісгоспів, з числа 
працівників державної лісової охорони, 
постійно здійснюються патрулювання 
лісових масивів.

19. Забезпечити залучення 
піротехнічних підрозділів для 
обстеження місць прокладання 
рукавних ліній та 
безпосередньої роботи 
особового складу та техніки 
при гасінні торф’яних пожеж

Протягом
пожежонебезпечного

періоду

На території області зафіксовано 5 
торф’яних пожеж площею 10,4 (га). 
Піротехнічний розрахунок Головного 
управління не залучався для 
обстеження в зв’язку з відсутністю на 
зазначених територіях гасіння 
торф’яних пожеж вибухонебезпечних 
предметів.

На
контролі

Продовжити
контроль

26. Уточнити (відкоригувати) 
плани реагування на можливі 
надзвичайні ситуації, плани

Постійно під час 
пожежонебезпечного 

періоду

Уточнено (відкориговано) плани 
реагування на можливі надзвичайні 
ситуації пов’язаних з масовими

Виконано Продовжити
контроль



евакуації (відселення) 
населення при виникненні 
надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з масовими 
лісовими та торф’яними 
пожежами

лісовими та торф’яними пожежами.

27. Проводити штатні 
тренування органів управління 
та сил цивільного захисту 
області з метою організації 
захисту населення і територій 
при виникненні та гасінні 
лісових і торф’яних пожеж

Щороку протягом 
пожежонебезпечного 

періоду

Тренування органів управління та сил 
цивільного захисту області з метою 
організації захисту населення і 
території при виникненні та гасінні 
лісових і торф’яних пожеж проводиться 
згідно з планом управління з питань НС 
та цивільного захисту населення 
Рівненської ОДА.

У зв’язку з введенням карантинних 
заходів на території області навчання 
(тренування) для підвищення 
готовності органів управління та сил 
цивільного захисту до гасіння пожеж у 
природних екосистемах не 
проводились.

На
контролі

Продовжити
контроль

29. Надавати постійну 
лісогосподарським 
підприємствам, іншім 
лісокористувачам та 
власникам земельних лісових 
ділянок, державному 
підприємству «Рівнеторф», 
департаменту
агропромислового розвитку

Щороку під час 
пожежонебезпечного 

періоду

У межах повноважень надається 
постійна консультаційно-методична 
допомога державній лісовій охороні, 
іншім лісокористувачам та власникам 
земельних лісових ділянок, 
департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації, 
керівникам підприємств державного 
підприємства «Рівнеторф», в здійсненні

Виконано Продовжити
контроль



облдержадміністрації в 
здійсненні контролю за 
дотриманням вимог правил 
пожежної безпеки в лісах та на 
торфовищах. При виникненні 
пожеж вживати заходів щодо 
встановлення винних осіб та 
притягнення їх до 
відповідальності згідно з 
чинним законодавством

контролю за дотриманням вимог правил 
пожежної безпеки в лісах та на 
торфополях.

32. Створювати безпечні умови 
руху автомототранспорту на 
випадок виникнення пожеж у 
місцях, що розташовані поруч 
із лісовими масивами і 
торфополями, контролювати 
комплектацію транспорту 
вогнегасниками та іншими 
засобами пожежогасіння

Щороку під час 
пожежонебезпечного 

періоду

Пожежно-рятувальна техніка і 
обладнання Головного управління щодо 
можливого залучення для протидії 
загрозам та реагування на надзвичайні 
ситуації, пов’язані з пожежами в 
природних екосистемах знаходиться у 
постійній готовності, особливу увагу 
приділено готовності пожежно- 
рятувальних автомобілів підвищеної 
прохідності з великим запасом води, 
інженерної і спеціальної техніки, 
пунктів управління та 
життєзабезпечення, пересувних 
мотопомп і електростанцій. 
Пожежні автомобілі укомплектовані 
шанцевим та іншим протипожежним 
інвентарем. Під час гасіння пожеж в 
екосистемах у важкодоступній 
місцевості максимально 
використовуються мотопомпи,

На
контролі

Продовжити
контроль



шанцевий інструмент та ранцеві 
вогнегасники.

44. При виникненні торф’яних 
пожеж в безпосередній 
близькості до лісових масивів 
залучати лісові та інші 
господарства відповідної 
території для недопущення 
розповсюдження пожеж в 
лісових масивах

Протягом
пожежонебезпечного

періоду

На території області зафіксовано 5 
торф’яних пожеж площею 10,4 (га). 
Слід зазначити, що на всі випадки 
зазначених пожеж залучалися лісові та 
інші господарства відповідних території 
для недопущення розповсюдження 
пожеж в лісових масивах та гасіння їх 
на ранніх стадіях для недосягнення або 
набуття ними порогового значення до 
рівнів надзвичайних ситуацій і 
мінімізації їх наслідків.
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49. Розглядати питання щодо 
забезпечення пожежної 
безпеки та виконання 
комплексу заходів щодо 
запобігання лісовим і 
торф’яним пожежам, стану 
роботи з їх гасіння на 
засіданнях колегій 
райдержадміністрацій, 
засіданнях виконавчих 
комітетів органів місцевого 
самоврядування та комісій з 
питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних 
ситуацій

Щороку під час 
пожежонебезпечного 

періоду

В зв’язку з значним збільшенням 
протягом 2020 року пожеж у природних 
екосистемах на території Рівненської 
області Г оловним управлінням 
ініційовано проведення засідання 
Комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 
Рівненської області, яке відбулося 06 
квітня 2020 року в Рівненській 
облдержадміністрації (протокол №10), 
де розглядалося питання щодо 
запобігання та протидії масовим 
пожежам лісів, торфовищ і 
сільськогосподарських угідь у літній 
період 2020 року.

Протягом квітня 2020 року у всіх 
районах, містах та селищах області на

Виконано Продовжити
контроль



засіданнях комісій розглянуто питання 
протидії масовим пожежам лісів, 
торфовищ і сільгоспугідь.

Питання щодо забезпечення протидії 
масовим пожежам лісів, торфовищ і 
сільгоспугідь у літній період 2020 року 
також розглянуто на засіданні обласної 
комісії з питань ТЕБ та НС 31 липня 
2020 року (протокол № 47).

56. Здійснювати оцінку 
готовності до дій органів 
управління та сил цивільного 
захисту лісогосподарських та 
торфопідприємств, інших 
лісокористувачів та власників 
земельних лісових ділянок, у 
разі виникнення надзвичайних 
ситуацій та заходів з їх 
ліквідації, пов’язаних із 
пожежами в природних 
екосистемах; при оцінці 
готовності до дій органів 
управління та сил цивільного 
захисту лісогосподарських та 
торфопідприємств провести 
практичне відпрацювання 
умовної ввідної щодо гасіння 
пожежі на території 
підприємств

Протягом квітня 
2017 - 2021 років

Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19)» 
від 17.03.2020 № 530-ІХ (зі змінами), на 
період встановлення карантину або 
обмежувальних заходів, пов’язаних із 
поширенням коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19), органами державного 
нагляду (контролю) заборонено 
проведення заходів із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності, в тому числі 
лісокористувачів та об’єднаних 
територіальних громад на утриманні 
яких перебувають підрозділи пожежної 
охорони.

Слід зазначити, що на виконання 
листа ДСНС України від 04.08.2020 
№03-11360/261-1, з метою
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попередження пожеж у лісових 
масивах, а також проведення роботи з 
їх запобігання, шляхом безумовного 
виконання правил пожежної безпеки 
Головним управлінням ДСНС України 
у Рівненській області в період 
10-14.08.2020 організовані позапланові 
перевірки об’єктів, підрозділів, 
закладів, установ та організацій 
розташованих на території Рівненської 
області, що перебувають у сфері 
управління Держлісагенства.

Перевірки показали, що
керівниками об’єктів, підрозділів, 
закладів, установ та організацій, що 
перебувають у сфері управління 
Держлісагенства вживаються окремі 
заходи, спрямовані на покращення 
протипожежного захисту і
недопущення виникнення пожеж у 
лісах.

Разом з тим, упродовж тривалого 
часу на зазначених вище об'єктах не 
виконуються протипожежні заходи 
капітального характеру._____________

Наступна інформація про хід виконання рішення голови Рівненської обласної ради від 17.03.2017 № 480 «Про обласну 
програму запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на 2017 - 2021 роки» 
буде подана у лютому 2022 року.


