
 

 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 18 липня  2018 р.                                                                               №159-р  

 

Про забезпечення продовольчої   безпеки, 

протипожежного захисту при збиранні 

та     переробці      сільськогосподарської 

продукції і  дотримання   законодавства  

з   охорони   праці    та         зайнятості  

працівників на виробництві у 2018 році  

 

Упродовж 2017 року та січня-травня 2018 року державними інспекторами 

в області на сільськогосподарських та переробних підприємствах здійснено 58 

заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів. 

Здійсненими заходами було виявлено 113 порушень вимог законодавства 

про працю, з яких понад 50 % стосувалися вимог законодавства про оплату 

праці. Також виявлено 6 осіб, які працювали без належного оформлення 

трудових відносин. 

Щодо забезпечення протипожежного захисту нового врожаю слід 

зазначити, що під час жнивної кампанії у 2017 році на території області 

виникло 8 пожеж на хлібних масивах і 102 пожежі післяжнивних залишків 

зернових. Пожежами було знищено урожай на площі понад 26 га та 

післяжнивні залишки на площі 199 га. Матеріальний збиток, завданий 

пожежами, склав понад 3,8 млн гривень. 

З початку 2018 року на підприємствах сільськогосподарської галузі 

області зафіксовано 3 випадки виробничого травматизму. 

З метою підготовки господарств до проведення збирання урожаю 

сільськогосподарських культур у 2018 році в оптимальні терміни та 

забезпечення продовольчої безпеки: 

1. Сектору економіки міської ради : 

1) забезпечити проведення постійного моніторингу виробництва 

продукції сільського господарства всіма категоріями господарств; 

2) надавати методичну допомогу підприємствам, які володіють 

експортним потенціалом, у підготовці і сертифікації їх виробничих 

потужностей та продукції на відповідність міжнародним стандартам і 

нормативам; 



2. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи: 

1) провести із сільгоспвиробниками відповідну роз’яснювальну роботу з 

питань недопущення спалювання стерні та пожнивних залишків. 

2) розробити та до 31 липня 2018 року затвердити заходи щодо 

забезпечення охорони врожаю від пожеж; 

3) провести засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій при райдержадміністраціях з розглядом питання 

виконання урядових та власних рішень щодо забезпечення пожежної безпеки 

врожаю 2018 року впродовж липня 2018 року; 

3. Головному спеціалісту - інспектору праці міської ради Щербаню П.З. 

забезпечити виконання заходів державного нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно- 

правових актів. 

4. Районному відділу У ДСНС України в Тернопільській області: 

1) організувати та здійснити упродовж червня-серпня 2018 року 

обстеження на предмет протипожежного захисту посівів зернових культур, 

місць переробки та зберігання врожаю сільськогосподарських підприємств; 

2) направити керівникам господарств інформаційні листи про заборону 

спалювання стерні та пожнивних залишків; 

3) висвітлити в засобах масової інформації правила пожежної безпеки 

під час жнив; 

4) перевірити та забезпечити спільно з керівниками енергопідприємств 

пожежну безпеку ліній електромереж, що проходять через хлібні масиви; 

5) взяти на особистий контроль питання попередження спалювання 

післяжнивних рештків в особистих селянських господарствах. 

5. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських господарств: 

1) утримувати в технічно-справному стані і готовності пожежні 

автомобілі та іншу пристосовану до гасіння пожеж техніку, забезпечити 

організацію цілодобового чергування належно підготовленого персоналу; 

2) забезпечити встановлення у місцях збирання та заготівлі врожаю 

матеріалів наочної протипожежної агітації; 

3) сприяти створенню належних умов для безпечної праці сільських 

трудівників під час збиральних робіт, забезпечити дотримання правил 

пожежної безпеки; 

4) з метою збереження автомобільних доріг загальнодержавного та 

місцевого значення, недопущення їх руйнування під час проведення збирання і 

перевезення сільськогосподарських культур дотримуватися нормативних 

документів щодо вагових параметрів при перевезенні вантажів. 

6. Виконавцям розпорядження про проведену роботу інформувати міську 

раду до 28 серпня 2018 року. 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника  міського голови Адамовича П.П. 

 

Міський голова                               В.Я. МУЗИЧКА 
 

  Малий С.В. 


