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Про проведення профілактичних
заходів щодо запобігання
надзвичайних ситуацій
Відповідно до листа Радомишльського районного сектору Управління
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області
№529 від 27.05.2020р. «Про стан з пожежами на території Радомишльського
району, попередження виникнення НС», з початку 2020 року в
Радомишльському районі зареєстровано 67 пожеж. За аналогічний період
2019 року – 50 таких випадків. Основною причиною загорань залишається
необережне поводження з вогнем (45%).
Незважаючи на заборони спалювання сухої рослинності, громадяни
продовжують нехтувати усіма застереженнями рятувальників ДСНС України,
при цьому порушуючи елементарні правила пожежної безпеки.
Саме від горіння пожеж у природних екосистемах, вогонь є
неконтрольованим та знищує усе живе на своєму шляху. А це і флора та
фауна, лісові масиви, житлові, господарчі та садові будівлі, відбувається
значне забруднення довкілля та погіршення родючості грунтів.
Так, з початку 2020 року в Радомишльському районі зафіксовано 30
загорань сухої рослинності. Вогнем пройдено понад 43 га території району,
знищено 9 житлових будинків та 17 господарчих споруд, пошкоджено 2
господарчі споруди. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Один із таких випадків стався 26 квітня 2020 року в с. Новосілка
Радомишльського району. Пожежа з лісового масиву поширилась на будівлі
по вул. Новосілківська, де знищила 8 житлових будинків та 6 господарчих
споруд.
Гасити такого роду пожежі складно, адже висохла рослинність
спалахує, мов факел, і полум’я поширюється зі швидкістю вітру. Також
ускладнює приборкання таких пожеж і віддаленість джерел водопостачання
(зокрема, водойм). І тоді, щоразу рятувальникам доводиться здалеку
привозити воду пожежними автомобілями.
Виходячи з вищевикладеним та з метою забезпечення протидії
пожежам у природних екосистемах

НАКАЗУЮ:
1. Класоводам 1-4 класів і класним керівникам 5-11 класів, заступнику
директора з господарської частини Ханюченку О.М.:
1) Довести вищезазначену інформацію до працівників закладу,
батьківського та учнівського колективів.
2) Вжити заходів щодо недопущення спалювання сухої трави, сміття
тощо на підпорядкованій закладу території.
3) Провести інформування, спрямоване на запобігання пожеж від
дитячих пустощів з вогнем.
4) Прилеглі території біля території закладу, розміщених біля лісових
масивів або закинутих неприбраних територій, з метою унеможливлення
перекидання пожеж на будинки і споруди закладів освіти, очистити від
горючого сміття, сухої трави, влаштувати захисні протипожежні смуги тощо,
утримувати території очищеними протягом усього пожежонебезпечного
періоду.
5) Перевірити та у разі потреби привести у справний стан первинні
засоби пожежогасіння та забезпечити можливість їх оперативного
використання для запобігання виникнення, поширення на більшу площу
пожеж та ліквідації їх наслідків.
6) Оновити в закладах освіти куточки цивільного захисту з
рекомендаціями про дії в умовах виникнення надзвичайної події (ситуації)
під час пожежонебезпечного періоду, в тому числі з інформацією про
заборону спалювання сухостою.
7) Про проведену роботу інформувати відділ освіти, молоді та спорту
до 11.06.2020 року.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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