
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від 03 червня 2022 року 
гмт. Перегінське

№ 43/01-24/2022

Про стан забезпечення пожежної 
та техногенної безпеки на території 
Перегінської територіальної громади

Керуючись статтею 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про пожежну безпеку», заслухавши інформацію начальника 
комунального закладу «Місцева пожежна охорона» Перегінської селищної ради Семко Л.Б., 
про проведену роботу за п’ять місяців 2022 року, виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт начальника комунального закладу «Місцева пожежна охорона» Перегінської 
селищної ради Семко Л.Б., про проведену роботу на території Перегінської ТГ за п'ять 
місяців 2022 року, прийняти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань

Ірина ЛЮКЛЯН



Інформація щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на 
території Перегінської ОТГ.

На території нашого ОТГ за 5 місяців 2022 року виникло 40 пожеж, з 
них 22 в екосистемі через спалювання сухої трави і лісу, що на 11 пожеж 
більше у порівнянні із цілим 2021 роком. Попри численні заклики до 
населення не спалювати суху траву, не нищити екосистему, люди вперто 
ігнорують правила пожежної безпеки через відсутність покарання за дані дії.

Щоб запобігти виникненню пожеж у лісовому масиві, створено план 
залучень із ДП «Осмолодським лісовим господарством». Також є тісна 
співпраця із старостами нашого ОТГ по благоустрою пожежних водойм. Була 
проведена зустріч-бесіда із керівником нафтопромислу, де порекомендовано 
покращити пожежну безпеку, щоб запобігти виникненню техногенній 
катастрофі, шляхом придбання пожежного обладнання: мотопомпи, 
пожежних рукавів і ствола та іншого пожежного обладнання. Протягом року 
ведеться профілактична робота серед населення по правилах пожежної 
безпеки. Особлива увага приділяється багатодітним і людям похилого віку. 
Ведеться роз’яснювальна робота правил пожежної безпеки в опалювальний 
сезон, правил поведінки під час відпочинку у лісі.

КЗ «Місцева пожежна охорона» має у бойовому розрахунку 3 пожежні 
автомобілі ЗІЛ 131, ЗІЛ 130, із цистернами об’ємом води 2300 літрів, 
СКАНІЮ - 3400 літрів. Кожна машина обладнана пожежними рукавами до 
300 метрів, у СКАНІЇ до 500 метрів, пожежними стволами, вогнегасниками, 
драбинами різної висоти, CKAHLH додатково обладнана мотопомпою, міні 
електростанцією, бензопилою, ношами. Особовий склад екіпірований 
кевларовими касками, пожежними спеціальними костюмами, резиновими 
чоботами, що витримують високу температуру із металічною підошвою, 
чоботи-броди. Фінансування нашого підрозділу здійснюється згідно 
кошторису.

Згідно із планом залучень Калуського ДСНС, виїзди здійснюються не 
тільки на територію ОТГ, але і за її межами. Так за 5 місяців цього року 
виїхали на ліквідацію пожеж у такі населенні пункти Вільхівка - 2 рази, 
Рішняте, Цінава, Підлісся. Робота ведеться пожежним підрозділом 24/7.

Начальник СЕМКО Любов


