
Проєкт  вноситься  
селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

 
від 20 грудня  2022 року                                                     №_____ 

смт Олександрівка 
 
Про забезпечення безпеки під час  
проведення різдвяних і новорічних свят 
 

Відповідно статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 05 січня 2021 №8             
«Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів», Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні»  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 
 

1. Зобов’язати керівників підприємств, установ та організацій комунальної 
власності Олександрівської селищної ради, виконавчих органів 
Олександрівської селищної ради в межах компетенції:  

 забезпечити пожежну та техногенну безпеку під час організації і 
проведення різдвяних і новорічних свят у місцях проведення культурно-
масових заходів; 

вжити вичерпних заходів у межах повноважень та компетенції щодо 
забезпечення безпеки під час проведення різдвяних і новорічних свят у 
підвідомчих закладах, установах та організаціях; 

визначити осіб, відповідальних за виконання вимог пожежної та 
техногенної безпеки в закладах, установах та організаціях під час організації і 
проведення різдвяних та новорічних свят, провести відповідні інструктажі та 
внутрішні перевірки; 

заборонити використання відкритого вогню, використання піротехнічних 
засобів під час святкування різдвяних та новорічних свят та в місцях скупчення 
людей. 

2. Заборонити використання новорічної ілюмінації на період дії воєнного 
стану в Україні у всіх населених пунктах Олександрівської селищної 
територіальної громади. Заборона стосується гірлянд та світлових декорацій і 
поширюється на комерційні, комунальні й державні об'єкти та приватні 
володіння. 

Заборонити вмикання гірлянд та світлових декорацій зовні на приватних 
будинках і присадибних ділянках, у багатоповерхівках – на балконах  та 
верандах з вулиці.  

Рекомендувати використовувати гірлянди та новорічний декор всередині  
приміщень комерційних, комунальних, державних об'єктів та приватних 
володіннях (квартирах та будинках) на зовнішніх носіях живлення. 
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3. Рекомендувати 29-ДПРЧ 1ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській 

області: 
розробити план заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки під час різдвяних та новорічних свят на території Олександрівської 
селищної ради; 

організувати проведення інструктажів щодо дотримання вимог пожежної 
та техногенної безпеки з керівниками та обслуговуючим персоналом об'єктів, 
які будуть задіяні під час різдвяних і новорічних свят. 

4. Рекомендувати Сектору поліцейської діяльності №1                               
(смт Олександрівка) відділу поліції №1 (м.Знам’янка) Кропивницького 
районного управління поліції Головного управління національної поліції в 
Кіровоградській області забезпечити:  

охорону громадського порядку в місцях проведення святкових заходів; 
спільно з 29-ДПРЧ 1ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області 

проведення рейдових перевірок у місцях несанкціонованого продажу 
піротехнічних виробів; 

проведення профілактичної роботи, спрямованої на недопущення 
вчинення правопорушень; 

 здійснення комплексу заходів щодо недопущення пошкоджень святкових 
ялинок, незаконної вирубки хвойних дерев, встановлення контролю у місцях їх 
продажу. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 
ОСИПЕНКА. 

 
 
 
 
 
Селищний голова                                                     Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


