
Папка Розпорядження Про пожежну безпеку 2022

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від “14” березня  2022 р.             Стрий №  51
                     

                          .

Про затвердження заходів щодо 
посилення пожежної безпеки в 
Стрийській територіальній громаді 

Відповідно до ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, на виконання листа Стрийської районної військової адміністрації від 
11.03.2022 року №103 та з метою посилення пожежної безпеки в Стрийській 
територіальній громаді:

1. Затвердити заходи щодо посилення пожежної безпеки в Стрийській 
територіальній громаді у весняно-літній період 2022 року згідно з додатком.

2. Старостам старостинських округів, керівникам підприємств, установ і 
організацій громади забезпечити безумовне виконання зазначених заходів на 
підвідомчих об’єктах.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови М.Дмитришина.

Міський голова    Олег Канівець
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Додаток до розпорядження 
міського голови
від „ 14 ” березня 2022 року № 51

ЗАХОДИ
щодо посилення пожежної безпеки в Стрийській територіальній громаді у весняно-літній період 2022 року.

№ 
з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Термін 

виконання Примітка

1 2 3 4 5
І. В житловому секторі, закладах освіти, культури та охорони здоров’я

1.1 Провести очищення території, горищ, підвалів та 
інших приміщень від сміття та спалимих матеріалів 

Старости старостинських округів, керівники 
закладів освіти, культури, охорони здоров’я, 
ОСББ, КП УК "Комфортний Стрий"

до 25.03.2022 р.

1.2 Перевірити та привести у справний технічний стан 
електрообладнання та блискавкозахист

Старости старостинських округів, керівники 
закладів освіти, культури, охорони здоров’я, 
ОСББ, КП УК "Комфортний Стрий"

до 1.05.2022 р.

1.3 Забезпечити приміщення об’єктів нормативною 
кількістю первинних засобів пожежогасіння, знаками 
пожежної безпеки та інструкціями по правилах 
пожежної безпеки.

Старости старостинських округів, керівники 
закладів освіти, культури, охорони здоров’я, 
ОСББ, КП УК "Комфортний Стрий"

до 25.03.2022 р.

1.4 Забезпечити належне утримання та забезпечення 
необхідної кількості шляхів евакуації із 
приміщень/будівель

Старости старостинських округів, керівники 
закладів освіти, культури, охорони здоров’я, 
ОСББ, КП УК "Комфортний Стрий"

до 25.03.2022 р.

1.5 Не допускати встановлення глухих грат на вікнах 
приміщень де перебувають люди, у разі їх наявності, 
останні повинні розкриватися, розсуватися або 
зніматися

Старости старостинських округів, керівники 
закладів освіти, культури, охорони здоров’я, 
ОСББ, КП УК "Комфортний Стрий"

до 15.04.2022 р.

1 2 3 4 5
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ІІ. На підприємствах, в установах та організаціях
2.1 Провести очищення території, горищ, підвалів та 

інших приміщень від сміття та інших спалимих 
матеріалів

Керівники підприємств, установ і 
організацій

до 15.04.2022 р.

2.2 Перевірити та привести в справний стан пожежні 
резервуари, гідранти, водоймища та під’їздні дороги 
до них 

Старости старостинських округів, керівники 
підприємств, установ і організацій

до 30.04.2022 р.

2.3 Перевірити та привести у справний технічний стан 
електрообладнання та блискавкозахист

Керівники підприємств, установ і 
організацій

до 01.05.2022 р.

2.4 Забезпечити приміщення об’єктів нормативною 
кількістю первинних засобів пожежогасіння знаками 
пожежної безпеки та інструкціями по правилах 
пожежної безпеки.

Керівники підприємств, установ і 
організацій

до10.05.2022 р.

2.5 Провести протипожежні інструктажі з працівниками 
підвідомчих об’єктів.

Керівники підприємств, установ і 
організацій

до 30.04.2022 р.

2.6 Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи 
серед працівників та жителів підпорядкованих 
територій щодо заборони спалювання сухої трави, 
листя та інших предметів

Старости старостинських округів, керівники 
підприємств, установ та організацій, місцеві 
пожежні команди, волонтери, представники 
лісових господарств

постійно під час 
весняно-літнього 

періоду

2.7 Забезпечити проведення широкої роз’яснювальної 
роботи щодо заборони випалювання сухої трави, 
залишків сухих дерев і т. ін..

Старости старостинських округів, керівники 
підприємств, установ та організацій, місцеві 
пожежні команди, волонтери, представники 
лісових господарств, інспекторський склад 
Стрийського РУ ГУ ДС НС у Львівській 
області

постійно під час 
весняно-літнього 

періоду

Керуючий справами міськвиконкому Оксана Затварницька

Гот. І Полюхович    
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