
 
 

ПРОТОКОЛ   № 1 
 

ЗАСІДАННЯ  РЕГІОНАЛЬНОЇ РАДИ 

З  ПИТАНЬ  БЕЗПЕЧНОЇ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  НАСЕЛЕННЯ 
 

 

    „30”  березня  2018 року                                                                    м. Чернігів 

 

Головував: Заступник голови обласної державної адміністрації  

C.Ф. Сергієнко 

 

Присутні: 

 

члени регіональної  ради, запрошені (за списком) 

 

СЛУХАЛИ: І. Про стан травматизму виробничого та невиробничого характеру 

на території Чернігівської області за 2017 рік.  

(Тищенко О.О., Болдирев С.М.) 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію першого заступника начальника 

Управління Держпраці у Чернігівській області Тищенка О.О. та директора 

Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації Болдирева С.М. регіональна рада ВИРІШИЛА:  
 

1. Районним та міським радам з питань безпечної життєдіяльності 

населення: 

1.1. Заслухати звіти керівників та посадових осіб підприємств, на яких 

сталося зростання виробничого травматизму чи виявлено незадовільний стан 

охорони праці. 

1.2. Вжити профілактичних заходів щодо підвищення рівня промислової 

безпеки і охорони праці та запобігання виробничому травматизму на 

підприємствах. 

1.3. Систематично проводити аналіз стану охорони і умов праці, виконання 

профілактичних заходів, причин нещасних випадків виробничого травматизму 

на підприємствах, в установах і організаціях району. 

2. Головам рад з питань безпечної життєдіяльності населення Бахмацького, 

Куликівського, Корюківського, Новгород-Сіверського, Носівського, 

Ріпкинського, Чернігівського та Сновського районів розглянути причини 

зростання виробничого травматизму, розробити та прийняти до виконання 

заходи щодо його зменшення. 

3. Управліню освіти і науки обласної державної адміністрації провести 

детальний аналіз причин зростання кількості травмованих дітей та вжити 

заходів щодо їх недопущення у подальшому. 

4. Головам рад з питань безпечної життєдіяльності населення 

Бахмацького, Варвинського, Носівського, Ріпкинського районів розглянути 
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причини зростання невиробничого травматизму, розробити та прийняти 

до виконання заходи щодо його зменшення. 

5.  Головам рад з питань безпечної життєдіяльності населення 

Бахмацького,  Бобровицького, Ічнянського, Ніжинського, Прилуцького районів 

провести детальний аналіз причин зростання невиробничого травматизму серед 

дітей віком до 14 років та вжити заходів щодо їх недопущення у подальшому.  

6. Про хід виконання даного рішення інформувати регіональну раду з 

питань безпечної життєдіяльності населення до 5 травня 2018 року. 

СЛУХАЛИ: ІІ. Про інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 

щодо попередження загибелі й травмування людей внаслідок пожеж і 

надзвичайних подій на території області. 

(Цушко Р.В.) 

 

 Заслухавши і обговоривши інформацію начальника Управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області із запобігання 

надзвичайним ситуаціям Цушка Р.В. регіональна рада ВИРІШИЛА:  

1. Районним та міським радам з питань безпечної життєдіяльності 

населення: 

1.1. На засіданнях рад з питань безпечної життєдіяльності населення 

проаналізувати причини виникнення пожеж, надзвичайних подій, травмування і 

загибелі людей на них, а також хід і ефективність проведення профілактичної 

масово-роз’яснювальної роботи, що проводиться серед населення органами 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та відомчими установами, 

організаціями і закладами. За результатами цього визначати заходи з 

підвищення ефективності навчання населення правилам безпеки 

життєдіяльності. 

1.2. Зосередити діяльність органів влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, що обслуговують житло, відомчих організацій, підрозділів У 

ДСНС в області, місцевої пожежної охорони, дільничних інспекторів поліції, 

служб соціального захисту населення, газового господарства й енергонагляду 

на виконання вимог Постанови Кабінету міністрів України від 26.06.2013 року 

№ 444 щодо організації виступів серед населення і в трудових колективах з 

метою профілактики пожеж, надзвичайних подій, випадків загибелі та 

травмування людей на них. Особливу увагу приділити роз’яснювальній роботі з 

людьми похилого віку, інвалідами, багатодітним та неблагонадійними 

родинами, а також з особами, які зловживають спиртними напоями. У 

помешканнях зазначеної категорії населення провести обстеження 

опалювальних печей, газових приладів, електрообладнання з метою виявлення 

пожежонебезпечних недоліків та надання допомоги в їх усуненні. 

1.3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, об’єднаним 

територіальним громадам  організувати розгляд питання профілактики загибелі 

людей на пожежах, водоймах під час загальних зборів мешканців населених 

пунктів із запрошенням представників підрозділів У ДСНС України у 

Чернігівській області. 
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1.4. Вирішити питання щодо виділення коштів, виготовлення та 

розміщення на підприємствах, в організаціях, установах, закладах, у 

приміщеннях органів влади, місцевого самоврядування, соціально-побутових, 

комунальних, громадських, культурно-видовищних, освітніх, медичних, 

торгівельних  закладів, на ринках, автобусних та залізничних станціях і  

вокзалах, поштових, банківських відділеннях, в місцях відпочинку людей біля 

водойм, громадському та залізничному транспорті, у ліфтах, сходових клітинах 

або холах багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, готелів, 

санаторно-оздоровчих закладів наочних матеріалів (стендів, листівок, плакатів) 

з соціальною рекламою щодо профілактики пожеж, надзвичайних подій, 

загибелі та травмування людей на них. 

1.5. Забезпечити у наявних засобах масової інформації безкоштовне 

висвітлення матеріалів з питань безпеки життєдіяльності населення, постійну 

трансляцію аудіо та відеороликів соціальної реклами щодо профілактики 

надзвичайних подій, загибелі й травмування людей на них. 

2. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації: 

2.1. В дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах періодично 

оновлювати куточки з наочними матеріалами з питань безпеки життєдіяльності.  

2.2. Організувати відвідування дітьми пожежно-технічної виставки та 

пожежно-рятувальних підрозділів У ДСНС України у Чернігівській області з 

метою ознайомлення із заходами безпеки життєдіяльності та роботою 

рятувальників.  

2.3 . Організувати проведення в закладах освіти тематичних конкурсів, 

вікторин, етапів Всеукраїнського фестивалю "Дружин юних пожежних", 

"Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності" з метою навчання 

підростаючого покоління правилам безпеки життєдіяльності. 

2.4 . В дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах під час 

проведення батьківських зборів розглядати питання профілактики 

надзвичайних подій за участю дітей.  

3. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації в кожному 

лікувальному закладі періодично оновлювати куточки з наочними матеріалами 

по профілактиці пожеж і надзвичайних подій. Доручити персоналу лікувальних 

закладів під час медичного обслуговування населення проводити 

профілактично-роз'яснювальну роботу.  

4. Про хід виконання даного рішення інформувати регіональну раду з 

питань безпечної життєдіяльності населення до 31 травня 2018 року. 

 

СЛУХАЛИ: ІІІ. Про забезпечення населення області  питною водою. 

(Кривенко В.Г., Вербицька Н.В.) 

Заслухавши і обговоривши інформацію директора Департаменту 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 

облдержадміністрації Кривенка В.Г. та заступника начальника управління-

начальника відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації 
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розслідування спалахів Управління державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в 

Чернігівській області Вербицьку Н.В. регіональна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Районним та міським радам з питань безпечної життєдіяльності 

населення: 

1.1. Вжити відповідних заходів щодо забезпечення населення питною 

водою гарантованої якості, утримання джерел водопостачання відповідно до 

вимог санітарного законодавства. 

1.2. Посприяти забезпеченню доступу всіх категорій споживачів до 

якісної питної води, зокрема, за рахунок впровадження колективних станцій 

(установок) доочистки питної води на системах централізованого 

водопостачання, в першу чергу для водо забезпечення дошкільних, шкільних та 

лікувальних закладів, у тому числі в сільських населених пунктах, та 

встановлення пунктів розливу питної води. 

1.3. З метою зменшення негативного впливу під час пропуску льодоходу, 

паводків провести прочистку зливової каналізації провести моніторинг 

технічного стану наявних резервних джерел живлення, мотопомп, пересувних 

насосних станцій тощо (підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства, промислові підприємства та інші суб’єкти господарювання) 

вжити заходів щодо забезпечення безперебійної їх роботи. 

1.4. Забезпечити приведення у належний санітарний стан місць масового 

відпочинку та перебування населення, регулярну очистку територій населених 

пунктів від побутових відходів та нечистот. 

2.Управлінню освіти та науки облдержадміністрації, Управлінню 

охорони здоров’я облдержадміністрації: 

2.1. Провести необхідну підготовку закладів оздоровлення та відпочинку 

до літньої оздоровчої кампанії, звертаючи увагу на стан водопровідних та 

каналізаційних систем. 

2.2. Посприяти забезпеченню належного водопостачання та 

водовідведення дитячих навчально-виховних закладів, проведення  

лабораторного контролю питної води; 

3. Про хід виконання даного рішення інформувати регіональну раду з 

питань безпечної життєдіяльності населення до 5 листопада 2018 року. 

 

Голова Регіональної ради безпечної 

життєдіяльності населення –  

Заступник голови обласної 

державної адміністрації                                          С.Ф. Сергієнко 

 

Секретар Регіональної ради безпечної 

життєдіяльності населення       С.О. Максименко 


