
Додаток № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
протоколом засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій виконавчого 
комітету Одеської міської ради 
від « /^ _ »  2020 року №

Комплексний план
дій виконавчих органів Одеської міської ради та підрозділів ДСНС в місті Одесі, щодо захисту території та 

природних екосистем у весняно-літній пожежонебезпечний період 2020 року

№
з/п Найменування заходів Відповідальні за виконання Терміни

виконання
І. Організаційні заходи

1.1

Організувати проведення спільних 
нарад з працівниками підприємств, 
установ та організацій щодо дотримання 
пожежо-техногенної безпеки на території 
міста Одеси

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської 
ради. До

01.06.2020

1.2

Провести коригування і 
відпрацювання комплексних планів дій 
щодо протипожежного захисту 
природних комплексів міста Одеси 
протягом пожежонебезпечного періоду.

ОМУ ГУ ДСНС України в Одеській області, 
департамент екології та розвитку рекреаційних зон 
Одеської міської ради, департамент міського 
господарства Одеської міської ради.

До
01.06.2020

1.3

Ввести тимчасові обмеження доступу 
громадян та заборонити в’їзд 
транспортних засобів до лісопаркових та 
прибережної зон, парків, скверів та 
територій природних комплексів міста 
Одеси.

Підрозділи ГУ Національної поліції України в Одеській 
області, ОМУ ГУ ДСНС України в Одеській області, 
районні адміністрації ОМР, департамент міського 
господарства ОМР, департамент екології та розвитку 
рекреаційних зон ОМР.

Протягом
пожежонебезпечного

періоду



1.4

Посилити контроль за станом 
пожежної безпеки об’єктів, розташованих 
поблизу паркових масивів, прибережної 
зони, транспортних комунікацій, систем 
життєзабезпечення, об’єктів підвищеної 
небезпеки та місць масового відпочинку 
громадян.

Керівники суб’єктів господарювання,
районні адміністрації ОМР, Регіональна філія «Одеська
залізниця» AT «Укрзалізниця», AT «Одесаобленерго».

j.

Протягом
Пожежонебезпечного

періоду

1.5
Організувати повідомлення про 

заборону спалювання сухого листя та 
рослинності у межах міста.

Районні адміністрації, департамент екології та розвитку 
рекреаційних зон, департамент міського господарства, 
ОМУ ТУ Національної поліції України в Одеській 
області, ОМУ ТУ ДСНС України в Одеській області.

Протягом
пожежонебезпечного

періоду

1.6

Створити необхідний резерв 
матеріальних засобів з метою 
забезпечення гасіння пожеж у природних 
екосистемах для залучення пожежної 
техніки та аварійно-рятувальних 
підрозділів.

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської 
ради, Департамент фінансів Одеської міської ради.

До
01.06.2020

1.7

Надавати інформацію Департаменту 
муніципальної безпеки Одеської міської 
ради, ОМУ ГУ ДСНС України в Одеській 
області:

- про фактичний рівень показника 
пожежної небезпеки та його прогноз на 
1-3 доби;

- попередження про високий та дуже 
високий ступінь пожежної небезпеки.

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Протягом
пожежонебезпечного

періоду

1.8

Організувати спільно з засобами 
масової інформації попереджувальну та 
профілактичну роботу з громадянами 
міста та відпочиваючими, щодо 
роз’яснення правил пожежної та 
техногенної безпеки в природних 
екосистемах.

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон 
Одеської міської ради, Департамент міського 
господарства Одеської міської ради,
ГУ Національної поліції України в Одеській області, 
ОМУ ГУ ДСНС України в Одеській області.

Протягом
пожежонебезпечного

періоду



1.9
Організувати патрулювання ділянок 

паркових, прибережних зон та місць 
масового відпочинку громадян.

ГУ Національної поліції України в Одеській області, 
ОМУ ГУ ДСНС України в Одеській області.

Протягом
пожежонебезпечного

періоду

1.10

Організувати проведення засідань 
комісій з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 
розглянути питання щодо 
протипожежного захисту природних 
екосистем у весняно-літній 
пожежонебезпечний період 2020 року.

Районні адміністрації Одеської міської ради.

* * До
01.06.2020

1.11

Організувати проведення спільних 
тренувань по відпрацюванню дій 
ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного характеру.

Районні адміністрації Одеської міської ради, ОМУ ГУ 
ДСНС України в Одеській області. До

01.06.2020

II. Інженерно-технічні заходи

2.1.

Здійснити догляд та влаштувати 
під’їзди з твердим покриттям для 
пожежної техніки до природного 
водоймища (моря), де розташована 
прибережна зелена зона та вжити заходи 
реагування щодо запобігання пожеж в 
цих місцях.

Департамент міського господарства Одеської міської 
ради., ОМУ ГУ ДСНС України в Одеській області, 
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон 
Одеської міської ради,

V

Протягом
року

2.2.

Організувати проведення заходів у 
відповідності до вимог Закону України 
«Про охорону навколишнього 
середовища» лісових, паркових масивів, 
прибережної зони, інших територій 
природних екосистем від захаращень, у 
першу чергу біля ліній електромереж, 
газо та нафто проводів.

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон 
Одеської міської ради, Департамент міського 
господарства Одеської міської ради, Департамент 
транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху 
Одеської міської ради, АТ «Одесаобленерго», AT 
«Одесагаз».

Протягом
пожежонебезпечного

періоду



2.4.

Підготувати протипожежну та 
пристосовану для цілей пожежогасіння 
техніку, протипожежне озброєння щодо 
використання їх за призначенням для 
гасіння пожеж в екосистемах (пожежні 
автомобілі, пожежні поїзди, мотопомпи).

ОМУ ГУ ДСНС України в Одеській області.

До
01.06.2020

2.5.

Організувати проведення навчання 
членів протипожежних формувань 
(місцевих пожежних команд, 
добровільних пожежних дружин) інших 
категорій населення та посадових осіб 
комунальних закладів на міських курсах.

ОМУ ГУ ДСНС України в Одеській області,
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської 
ради. ; До

30.06.2020

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


