Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Управління ДСНС України у Волинській області
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м. Луцьк
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Про стан наглядово-профілактичної діяльності
у січні – березні та завдання на другий квартал 2021 року

В поточному році в області зареєстровано 34 пожежі сухої рослинності на
площі близько 24 га. (Володимир-Волинський, Луцький район – по 6,
Іваничівський, Любомльський райони – по 5, Камінь-Каширський район – 3, місто
Нововолинськ та Ратнівський район – по 2, Ківерцівський, Локачинський,
Рожищенський, Турійський, Шацький райони – по 1).
За фактами пожеж притягнуто до адміністративної відповідальності 5
винуватців їх виникнення (Володимир-Волинський район – 2, Луцький, Шацький
район та місто Нововолинськ – по 1), а також 2 голів правління садівничих
товариств (місто Нововолинськ та Іваничівський район) та 1 голову об’єднаної
територіальної громади с. Литовеж (Іваничівський район).
Проведено 92 рейди, за результатами яких та за фактами пожеж до
адміністративної відповідальності притягнуто 29 осіб, з яких 10 осіб за статтею
77-1 (Луцький район – 3, Камінь-Каширський район – 2, Володимир-Волинський,
Ківерцівський, Любомльський, Маневицький, Шацький райони – по 1) та 19 осіб
за статтею 82 КУпАП (м. Нововолинськ – 8, Володимир-Волинський,
Іваничівський, Любешівський, Ратнівський райони – по 2, Камінь-Каширський,
Локачинський, Луцький райони – по 1), а також 27 осіб за статтею 152 КУпАП
працівниками муніципальної варти (м. Луцьк – 16 осіб та м. Горохів – 11 осіб).
Крім цього, виявлено ще 5 осіб, що здійснювали спалювання сухої рослинності
або сміття, інформацію про яких передано до Державної екологічної інспекції у
Волинській області (Ківерцівський, Ковельський райони – по 2, Локачинський
район – 1). Разом з цим, не складено жодного протоколу та не виявлено жодного
порушника у Рожищенському та Турійському районах, хоча були випадки пожеж
у екосистемах. Під час рейдів проінструктовано 952 особи щодо заборони
випалювання сухої рослинності та відповідальності за вказані дії.
Управлінням ДСНС України у Волинській області завершено виконання
доручення Прем’єр-Міністра України про перевірки готелів, пансіонатів, хостелів,
будинків для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Загалом перевірено 141
об’єкт.
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За результатами перевірок до
адміністративної відповідальності притягнуто 102 керівника або відповідальну
посадову особу. Також, по 12 об’єктам Управлінням подані позовні заяви до
адміністративного суду щодо заборони експлуатації.
На виконання доручення Прем’єр-Міністра України від 11 березня 2021
року щодо проведення перевірок місць виробництва, зберігання, оптової та
роздрібної торгівлі пальним заплановано перевірити 232 таких об’єкти, з яких 21
об’єкт зберігання (склади ПММ) та 211 об’єктів оптової та роздрібної торгівлі
пальним (АЗС).
16-17 березня представником ДСНС України проведено перевірку
Управління щодо стану виконання доручень Прем’єр-міністра України. Так під
час перевірки наглядових справ було виявлено ряд порушень, а саме: ПРАТ ПМК
«Волинь» в м. Луцьку, Територіального центру соціального обслуговування по
вул. Привокзальній, 20 у м. Володимир-Волинський, ФОП Лис Л.В. «Кемпінг
«Машівський бір» та МП «Явір» Любомльський район.
За 3 місяці 2021 року органами державного нагляду (контролю) у сфері
пожежної та техногенної безпеки області до адміністративної відповідальності у
вигляді штрафів притягнуто 559 осіб, з них за порушення вимог ст.175 КУпАП –
521 осіб, ст.188-8 КУпАП – 3 особи та за ст.175-2 КУпАП – 35 осіб на загальну
суму 280 тис. 330 грн., винесено 5 попереджень.
З початку 2021 року до Волинського окружного адміністративного суду
Управлінням подано 15 адміністративних позовів, щодо критичних порушень на
об’єктах, які несуть загрозу життю та здоров’ю людей для застосування
запобіжних заходів відповідно до вимог ст. 68-70 Кодексу цивільного захисту
України. По 7 об’єктах готуються адміністративні позови. Такі районів як:
Камінь-Каширський,
Любешівський,
Маневицький,
Ратнівський.
Старовижівський, Турійський та Шацький не подали жодного рапорту щодо
незадовільного пожежного та техногенного стану тих чи інших об’єктів.
З початку року на пожежах виявлено 23 загиблих, з них впродовж березня –
11 осіб. Найбільше у Камінь-Каширському районі – 5 загиблих, Старовижівський
– 4, Ковельський та Горохівський – по 3 загиблих.
Впродовж 2020 року на водних об’єктах області трапилось
47
надзвичайних подій із загибеллю громадян. Під час купального сезону на водних
об'єктах загинуло 22 людей. З початку 2021 року на водних об’єктах області вже
трапилось 3 події із загибеллю людей на них.
Станом на 1 квітня в області лише на території Нововолинської міської
територіальної громади визначено одне місце відпочинку на воді. В решти
територіальних громадах ця робота не проведена.
З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених для
Управління ДСНС України у Волинській області, Колегія
ВИРІШИЛА:
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1. Інформацію про стан наглядово-профілактичної діяльності у січні –
березні 2021 року 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
11.03.2021 року № 10033/1/1-21, а саме місця виробництва, зберігання, оптової та
роздрібної торгівлі пальним.
Термін: 12 травня 2021 року.
2.2 Забезпечити виконання заходів, передбачених протоколом № 6
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 23 березня 2021 року та вказівкою Управління від 25 березня 2021
року № 48-01-1040/48-07 «Про запобігання виникнення пожеж в екосистемах».
Термін: протягом пожежонебезпечного
періоду
2.3 Активізувати роботу щодо проведення рейдів для запобігання
виникнення пожеж у екосистемах та вжиття інспекторським складом заходів
адміністративного впливу відповідно до статтей 77 та 77-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
Термін: протягом пожежонебезпечного
періоду
2.4 За кожним фактом пожежі в екосистемах доповідати рапортом до 9 00 год
наступного дня щодо проведеної роботи по встановленню осіб, причетних до
виникнення пожеж у екосистемах, та притягнення їх до відповідальності.
Термін: протягом доби з моменту
виникнення пожежі
2.5 Активізувати роз’яснювальну роботу з керівникам об’єктів, установ та
організацій стосовно необхідності виконання робіт з вогнезахисного обробляння
відповідно до Правил з вогнезахисту.
Термін: Термін: 30 квітня 2021 року.
2.6 Під час відпрацювання в обов’язковому порядку відвідувати соціальнонезахищених громадян, пенсіонерів а також осіб які зловживають алкогольними
напоями, із залученням місцевих органів влади для якомога якісної роботи.
Термін: постійно.
2.7 Спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування організувати роботу щодо визначення місць масового відпочинку
на водних об’єктах.
Термін: 15 квітня 2021 року.
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2.8 Проаналізувати перелік об’єктів культових споруд розташованих на
території міста (району) різних релігійних конфесій, на яких будуть проводитись
Великодні богослужіння та провести всі організаційні та практичні заходи, щодо
забезпечення пожежної та техногенної безпеки на таких об’єктах.
Термін: 30 квітня 2021 року.
2.9 Забезпечити публікацію в місцевих друкованих виданнях, на сайтах
органів влади та інтернет-видань, на каналах місцевого телебачення матеріалів з
навчання населення правил пожежної безпеки в побуті та правил пожежної
безпеки для запобігання пожежам в екосистемах.
Термін: 25 травня 2021 року.
2.10 Забезпечити виготовлення та розміщення постерів соціальної реклами
(біг-бордів та сіті-лайтів) щодо запобігання пожежам в екосистемах відповідно до
вимог вказівки № 48-01-1030 від 25.03. 2021.
Термін: 15 квітня 2021 року.
3. Головним державним інспекторам Луцького, Володимир-Волинського та
Любомльського міськрайонних (районних) відділів Управління ДСНС України у
Волинській області надати пояснення щодо допущення порушень в ході
проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю).
Термін: 07 квітня 2021 року
4.
Начальникам
Ковельського,
Маневицького
та
Ратнівського
міськрайонних (районних) відділів (секторів) Управління ДСНС України у
Волинській області надати пояснення щодо ненадання відповідей на протокольні
рішення.
Термін: 07 квітня 2021 року
5. Відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Управління ДСНС України
у Волинській області (Яручик Р.М.) організувати проведення додаткових занять з
інспекторським складом щодо вивчення норм Кодексу України про
адміністративні правопорушення та наказу МВС України № 725 від 27.07.2016 р.
“Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення”.

