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Про стан наглядово-профілактичної діяльності у 2020 році
та завдання на перший квартал 2021 року
Протягом 2020 року в області зареєстровано 1557 пожеж, внаслідок яких
загинуло 37 людей, з яких 2 дитини, травмовано 19 людей.
Збільшення кількості пожеж спостерігається у Любешівському районі на
30%, Луцькому – 26%, Рожищенському та Ківерцівському – по 15%.
Найбільше загиблих внаслідок пожеж було у Ковельському районі – 7
людей, з яких 2 дитини, Луцькому – 6 людей, Володимир-Волинському,
Іваничівському та Локачинському районах – по 3 людини.
За 2020 рік в області більше третини пожеж (37%) виникало в екосистемах,
а саме: 583 пожежі на площі близько 853 га, з яких 462 пожежі сухої рослинності,
31 пожежа торфовищ, 89 пожеж лісу та 1 пожежа зернових на корені.
Найбільше пожеж виникало у Луцькому районі – 118, у Ковельському – 40,
Любешівському – 36, Любомльському – 34, Рожищенському та Турійському –
по 31.
З метою запобігання виникнення пожеж у екосистемах проводились спільні
рейди, за результатами яких працівниками Державної екологічної інспекції у
Волинській області до адміністративної відповідальності притягнуто 209 осіб за
статтею 77-1 КУпАП. Найкраще робота у цьому напрямку проводилась у
Володимир-Волинському районі, де складено 30 протоколів та Іваничівському –
26 протоколів. Відповідно найгірше у Старовижівському районі –3 протоколи, та
Шацькому – 8.
З урахуванням карантинних обмежень впродовж 2020 року проводились
заходи державного нагляду (контролю). Так, проведено 223 планових та 2268
позапланових перевірок. 1206 планових заходів не проведено у зв’язку із дією
обмежень (ЗУ № 530-ІХ від 17 березня 2020 року (COVID-19)).
За результатами проведених перевірок до адміністративної відповідальності
у вигляді штрафів притягнуто 2250 осіб (90%). Найменший показник
застосування заходів адміністративного впливу спостерігається у Луцькому та
Маневицькому підрозділах, де за результатами проведених перевірок
адміністративні протоколи складались у 83 %, в Горохівському, Ківерцівському
та Шацькому – у 88%.
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Найнижчий середній показник
розміру накладеного адмінштрафу в Любешівському районі, який становить 75
грн., в Ковельському – 76 грн., в Ратнівському та Маневицькому – 89 грн. та
Горохівському – 97 грн.
За 2020 рік Управління до Волинського адміністративних судів подано 58
адміністративних позовів, щодо застосування запобіжних заходів відповідно до
вимог ст. 68 Кодексу цивільного захисту України. Протягом 2020 року до
Управління не направляли жодних матеріалів щодо підготовки таких позовів: це
Іваничівський, Ратнівський та Рожищенський.
Впродовж минулого року здійснювалась робота що реєстрації декларацій
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки. Так за рік зареєстровано 171
декларацію, з них через Єдиний державний портал електронних послуг – 23
декларацій.
Не зареєстровано жодної декларації на території Камінь-Каширського та
Шацького районів, Іваничівський та Старовижівський райони – по 1 декларації,
Горохівський та Турійський – по 2.
За відсутність декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки на керівників суб’єктів господарювання
складено 18 протоколів за статтею 175-2 КУпАП (1 протокол працівниками
Управління). Не складено жодного протоколу за цією статтею у Горохівському,
Іваничівському,
Ковельському,
Локачинському,
Любешівському,
Любомльському, Ратнівському, Шацькому районах та м. Нововолинськ.
Впродовж 2020 року на водних об’єктах області загинуло 47 людей, 22
громадян, у тому числі 1 дитина в період купального сезону. Найбільша кількість
загиблих на водних об’єктах спостерігалась в таких районах, як: Маневицький та
Старовижівський– по 5 осіб, Любомльський та Ратнівський райони – по 4.
Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування у 2020 році визначено 35 місць масового відпочинку людей на
воді (у 2019 році — 41 місце). Не були визначені такі місця у ВолодимирВолинському, Локачинському, Іваничівському, Рожищенському, Луцькому,
Ратнівському районах та місті Володимир-Волинському.
З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених для
Управління ДСНС України у Волинській області, Колегія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про стан наглядово-профілактичної діяльності Управління
ДСНС України у Волинській області у 2020 році взяти до відома.
2. Начальникам міськрайонних (районних), міських відділів (секторів)
Управління ДСНС України у Волинській області:
2.1. Забезпечити проведення позапланових заходів державного нагляду
(контролю) на об’єктах, визначених дорученням Прем’єр-Міністра України від
27.01.2021 № 2768/1/1-21, а саме готелів, хостелів, пансіонатів та будинків для
людей похилого віку та осіб з інвалідністю.
Термін: 30 березня 2021 року.
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2.2.
Особисто
здійснювати
контроль щодо якості, об’єктивності та неупередженості кожної проведеної
позапланової перевірки на об’єктах, визначених дорученням Прем’єр-Міністра
України.
Термін: 30 березня 2021 року.
2.3. За результатами перевірок поінформувати органи місцевого
самоврядування та органи місцевої виконавчої влади за відомчою приналежністю
про стан пожежної та техногенної безпеки на перевірених об’єктах.
Термін: 15 квітня 2021 року.
2.4 Здійснювати контроль за наявністю декларації відповідності
матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки та застосування заходів адміністративного впливу за ст.
175-2 КУпАП за результатами заходів державного нагляду (контролю).
Термін: після кожного заходу
державного нагляду (контролю)
2.5 Посилити проведення профілактичної роботи серед населення щодо
попередження травмування та загибелі людей під час пожеж, акцентувати увагу
на пожежах, що виникають у побуті через необережне поводження з вогнем та
недотримання основних вимог безпеки під час опалювального сезону.
Термін: 30 березня 2021 року.
2.6 Спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування організувати роботу щодо визначення місць масового відпочинку
на водних об’єктах.
Термін: 30 березня 2021 року.
2.7 Провести в межах чинного законодавства перевірки дотримання вимог
пожежної та техногенної безпеки підпорядкованих підрозділів, які належать до
сфери Управління ДСНС України у Волинській області (ДПРЧ, НМЦ та АРЗ).
Термін: 15 березня 2021 року.
3.
Начальникам
Горохівського,
Іваничівського,
Ковельського,
Локачинського, Любешівського, Любомльського, Ратнівського, Шацького та
Нововолинського районних, міського відділів (секторів) Управління ДСНС
України у Волинській області покращити роботу щодо застосування заходів
адміністративного впливу за ст. 175-2 КУпАП.
Термін: 01 квітня 2021 року
4. Начальникам Любомльського, Рожищенського та Шацького районних
відділів (секторів) Управління ДСНС України у Волинській області забезпечити
виготовлення та встановлення власних конструкцій біг-бордів розміром 3х6м для
розміщення постерів зовнішньої соціальної реклами за питань навчання
населення правил БЖД.

