
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 17

 28.02.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про роботу та стан матеріально технічного
забезпечення місцевої пожежної охорони
Миколаївської сільської ради  

Відповідно  до  підпункту  2  пункту  2  статті  52,  пункту  6
статті  59,   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564 «Про
порядок  функціонування  добровільної  пожежної  охорони»,  заслухавши
інформацію старшого водія місцевої пожежної охорони про роботу пожежної
команди  протягом  2018  року,  а  також  про  стан  матеріально-технічного
забезпечення особового складу та пожежних машин, з метою  забезпечення
пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на
них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації
наслідків  інших  надзвичайних  ситуацій  на  території  населених  пунктів
сільської ради,  виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Інформацію старшого водія місцевої пожежної охорони (Іванов В.А.) 
прийняти до відома. 

2. Роботу місцевої пожежної охорони Миколаївської сільської ради 
протягом 2018 року вважати задовільною.

3. Місцевій пожежній охороні (Іванов В.А.)
3.1. проводити на підвідомчій території заходи із запобігання 

виникнення пожеж; 
3.2. здійснювати гасіння пожеж, проводити евакуацію людей та 

матеріальних цінностей;
3.3. проводити заходи для постійного підтримання своєї готовності;
3.4. інформувати територіальний орган ДСНС про факти виникнення 

пожеж і порушення вимог щодо пожежної безпеки;
3.5. проводити серед працівників підприємств, установ, організацій 

та громадян роботу з дотримання прави пожежної безпеки, підбір
осіб, які бажають стати членами пожежної охорони; 

3.6. вносити пропозиції виконавчому комітет сільської ради щодо 
забезпечення пожежної безпеки; 



3.7. брати участь у проведенні оглядів – конкурсів протипожежного 
стану. 

4. Виконавчому комітету сільської ради протягом 2019 року забезпечувати
фінансування і належне матеріально – технічне забезпечення місцевої 
пожежної охорони за рахунок власних коштів та коштів інших джерел 
не заборонених законодавством.

5. Звернутися до Кровненської сільської ради щодо заключення договору 
на спів фінансування утримання місцевої пожежної охорони. 

Сільський голова                                                        С.САМОТОЙ



Доповідна записка
старшого водія місцевої пожежної охорони

Миколаївської сільської ради

Місцева пожежна охорона Миколаївської сільської ради налічує в своїй структурі 4
водія та одну одиницю спецтехніки.
Місцева  пожежна  охорона  Миколаївської  сільської  ради  у  своїй  діяльності
керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого
2003 року № 202 «Про Положення про місцеву пожежну охорону», наказами МВС,
розпорядженнями  голови  Сумської  районної  державної  адміністрації, а  також
рішеннями Миколаївської сільської ради та її виконавчого комітету.

З питань організації несення служби, гасіння пожеж, експлуатації пожежної техніки
та  пожежно-технічного  обладнання  місцева  пожежна  охорона  керується
нормативно-правовими  актами,  що  регулюють  діяльність  державної  пожежної
охорони.

 Основними завданнями місцевої пожежної охорони є гасіння пожеж, рятування
людей та  подання допомоги  в  ліквідації  наслідків  аварій,  катастроф,  стихійного
лиха, а також здійснення заходів із запобігання пожежам та нещасним випадкам на
них.

 Місцева пожежна охорона  Миколаївської сільської ради відповідно до покладених
на неї завдань:

бере  участь  у  гасінні  пожеж,  ліквідації  наслідків  аварій,  стихійного  лиха,
проведенні рятувальних робіт, на території Миколаївської громади, яка налічує 20
населених пунктів, обслуговуємо також територію Кровненської сільської ради – 2
населених пункти та населені пункти Яструбинської сільської ради;

надає  інформацію  підрозділам  державної  пожежної  охорони  про  готовність
місцевої   пожежної  охорони  до  виконання  поставлених  завдань  та  оперативну
інформацію щодо пожеж;

проводить  протипожежну  пропаганду  серед  населення  з  метою  запобігання
пожежам та наслідкам від них.

На протязі 2018 року місцевою пожежною охороною Миколаївської сільської ради
зроблено 13 виїздів на гасіння пожеж, з них:
село Руднівка – 1 виїзд, село Кровне – 3 виїзди,  село Склярівка – 1 виїзд,  село
Над’ярне  –  1  виїзд,  село  Спаське  –  1  виїзд,  село  Капітанівка  -  2  виїзди,  село
Гриценкове – 2 виїзди, село Миколаївка- 1 виїзд, село Лікарське 1 виїзд. 
Також був зроблений 1 виїзд на дорожньо -  транспортну пригоду в село Синяк
Коршачинської сільської ради Білопільського району.
На  протязі  2018  року  на  покращення   матеріально  –  технічної  бази  місцевої
пожежної охорони кошти не виділялися. 

Старший водій місцевої пожежної охорони                              Іванов В.А.             


