
 

 

 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

23.04.2021                                                                                                   №  269-ОД 

 

 

Про заборону відвідування насе-

ленням лісів, в’їзду до них транс-

портних засобів та полювання у 

період високої пожежної небезпе-

ки протягом 2021 року 

 

 

Відповідно до частини першої статті 6, статей 13, 16, 39, 41 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 8 статті 31, статей 86, 88 

Лісового кодексу України, статті 8 Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання», Положення про державну лісову охорону, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. 

№ 976, Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом 

Державного комітету лісового господарства України від 27 грудня 2004 р. 

№ 278, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р. 

за № 328/10608, з метою запобігання пожежам, недопущення порушень правил 

пожежної безпеки в лісах області, враховуючи високу пожежну небезпеку 

хвойних насаджень, антропогенну причину виникнення лісових пожеж 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Заборонити відвідування населенням лісів і в’їзд до них (крім 

транзитних шляхів) транспортних засобів, інших механізмів, за винятком тих, 
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що використовуються для лісогосподарської мети, полювання у період високої 

пожежної небезпеки, а також проведення лісозаготівельних та інших 

пожежонебезпечних робіт (при встановленні IV– V класів пожежної небезпеки 

за умовами погоди) протягом 2021 року. 

 

2. Рекомендувати Сумському обласному центру з гідрометеорології 

щоденно, протягом пожежонебезпечного періоду, надавати до Департаменту 

цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації 

інформацію про клас пожежної небезпеки за умовами погоди. 

 

3. Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної 

державної адміністрації щоденно, протягом пожежонебезпечного періоду, 

інформувати районні державні адміністрації, Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної 

адміністрації, Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної 

державної адміністрації, Департамент агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації, Головне управління Національної поліції в 

Сумській області, Головне управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Сумській області, Сумське обласне управління 

лісового та мисливського господарства, Сумське обласне агролісогосподарське 

підприємство «Сумиоблагроліс», Державну екологічну інспекцію у Сумській 

області про клас пожежної небезпеки за умовами погоди. 

 

4. Районним державним адміністраціям щоденно, протягом 

пожежонебезпечного періоду, інформувати виконавчі органи сільських, 

селищних, міських рад та лісокористувачів на відповідних адміністративних 

територіях про клас пожежної небезпеки за умовами погоди. 

 

5. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Сумської обласної державної адміністрації, Департаменту 

захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної 
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адміністрації, районним державним адміністраціям забезпечити проведення 

роботи щодо інформування громадян про заборону відвідування населенням 

лісів. 

 

6. Рекомендувати Державній екологічній інспекції у Сумській області, 

Сумському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, 

Сумському обласному агролісогосподарському підприємству 

«Сумиоблагроліс», виконавчим органам сільських, селищних, міських рад та 

лісокористувачам забезпечити проведення роботи щодо інформування 

громадян про заборону відвідування населенням лісів. 

 

7. Районним державним адміністраціям забезпечити виконання цього 

розпорядження. 

 

8. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Сумській 

області, Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Сумській області, Сумському обласному управлінню лісового та 

мисливського господарства, Сумському обласному агролісогосподарському 

підприємству «Сумиоблагроліс», Державній екологічній інспекції у Сумській 

області, виконавчим органам сільських, селищних, міських рад та 

лісокористувачам забезпечити виконання цього розпорядження. 

 

9. Відповідальним виконавцям до 05 листопада 2021 року інформувати 

Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної 

адміністрації про виконання цього розпорядження. 

 

10. Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної 

державної адміністрації до 25 листопада 2021 року інформувати голову 

Сумської обласної державної адміністрації про виконання цього 

розпорядження. 
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11. Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної 

державної адміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію 

до Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Суми) та забезпечити його офіційне оприлюднення. 

 

12. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 

оприлюднення. 

 

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Печененка В.П. 

 

 

Голова Василь ХОМА 

 


