
 
 

ПРОТОКОЛ   № 2 

 

ЗАСІДАННЯ  РЕГІОНАЛЬНОЇ РАДИ 

З  ПИТАНЬ  БЕЗПЕЧНОЇ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  НАСЕЛЕННЯ 

 

 

    "27"     червня  2019 року                                                                    м. Чернігів 

 

Головував: Директор Департаменту з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації С. БОЛДИРЕВ 

 

Присутні: 

 

члени регіональної  ради, запрошені (за списком) 

 

Слухали: І. Про стан травматизму виробничого та невиробничого 

характеру на території Чернігівської області за І квартал 

2019 року. 

ДОРОШЕНКО С., БОЛДИРЕВ С. 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника Управління 

Держпраці у Чернігівській області Дорошенка Сергія та директора 

Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації Болдирева Сергія, 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 Новгород-

Сіверського, Ніжинського, Чернігівського, Прилуцького районів, міст 

Чернігова та Ніжина розглянути причини зростання травматизму, розробити та 

прийняти до виконання заходи щодо його зменшення. 
 

3. Головам рад з питань безпечної життєдіяльності населення 

Бобровицького, Куликівського, Ніжинського, Срібнянського районів та 

м. Прилуки провести детальний аналіз причин загибелі людей від травматизму 
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невиробничого характеру та вжити заходів щодо їх недопущення у 

подальшому. 

 

4.  Головам рад з питань безпечної життєдіяльності населення 

Бобровицького, Варвинського, Коропського, Менського, Ніжинського районів 

та м. Прилуки провести детальний аналіз причин зростання невиробничого 

травматизму серед дітей віком до 14 років та вжити заходів щодо їх 

недопущення у подальшому. 

5. Про хід виконання даного рішення інформувати регіональну раду з 

питань безпечної життєдіяльності населення до 05 серпня 2019 року. 

 

Слухали: ІІ.  Про заходи щодо попередження загибелі й травмування 

людей на водних об’єктах у літній період 2019 року 

 БОБРО О. 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника начальника 

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Чернігівській області з запобігання надзвичайним ситуаціям Бобро Олександра  

регіональна рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Районним та міським радам з питань безпечної життєдіяльності 

населення: 

1.1. На засіданнях районних, міських рад з питань безпечної 

життєдіяльності населення проаналізувати причини загибелі людей на водних 

об’єктах. За результатами цього визначити та вжити заходи щодо підвищення 

ефективності навчання населення правилам безпеки життєдіяльності за місцем 

роботи та проживання. 

1.2. Посприяти виготовленню та розміщенню на підприємствах, в 

установах, організаціях, закладах, в місцях масового відпочинку громадян біля 

водойм наочних матеріалів (стендів, листівок, плакатів) з соціальною рекламою 

щодо профілактики надзвичайних подій на воді. 

1.3. 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 на водних об'єктах. 
 

2. Райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, 

підприємствам, установам та організаціям, у власності або користуванні яких 

перебувають місця масового відпочинку населення на водних об’єктах, у тому 

числі пляжі: 

2.1. Забезпечити виконання вимог Правил охорони життя людей на 

водних об’єктах, затверджених наказом МВС України від 10 квітня 2017 року 

№301, зокрема щодо обстеження сертифікованими водолазними підрозділами 

спеціалізованих аварійно-рятувальних служб дна акваторії пляжів, 

обслуговування місць масового відпочинку аварійно-рятувальними службами. 

2.2. Забезпечити підготовку місць масового відпочинку людей на водних 

об’єктах, а саме: 
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забезпечити пляжі та місця відпочинку наочною агітацією щодо 

правил безпечного поводження на воді; 

створити в місцях масового відпочинку населення поблизу водних об’єктів 

сезонні рятувальні пости та вжити заходів щодо забезпечення їх рятувальним 

оснащенням; 

забезпечити створення і функціонування медичних постів на пляжах із 

залученням медпрацівників для надання в разі необхідності невідкладної 

допомоги громадянам. 

організувати проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи 

серед населення з питань безпечного поводження на воді, звернувши особливу 

увагу на роз’яснення правил поведінки на воді серед дітей.  
 

3. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації: 

3.1. В дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах оновити 

куточки з наочними матеріалами щодо дотримання правил безпеки 

життєдіяльності.  

3.2. Організувати відвідування дітьми пожежно-технічної виставки, 

пожежно-рятувальних підрозділів У ДСНС України у Чернігівській області з 

метою ознайомлення із заходами безпеки життєдіяльності.  

3.3. Організувати проведення в закладах освіти конкурсів, вікторин, 

"Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності", "Днів цивільного захисту" з 

метою навчання дітей правилам безпечної поведінки. 

3.4. В дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах під час 

проведення батьківських зборів розглядати питання профілактики 

надзвичайних подій за участю дітей.  
 

3. Про хід виконання даного рішення інформувати регіональну раду з 

питань безпечної життєдіяльності населення до  21 жовтня 2019 року. 

 

Слухали: ІІІ.  Про стан травмування і загибелі людей внаслідок 

несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними 

предметами 

 ВЕРНИДУБ В. 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника начальника 

Управління Державної служби України у Чернігівській області з реагування на 

надзвичайні ситуації Вернидуба Вячеслава регіональна рада ВИРІШИЛА:  
 

1. Районним та міським радам з питань безпечної життєдіяльності 

населення: 

1.1. На засіданнях районних, міських рад з питань безпечної 

життєдіяльності населення провести роботу з попередження нещасних випадків 

у разі виявлення населенням вибухонебезпечних предметів. 

1.2. Спрямувати 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 
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на виконанні заходів Постанови Кабінету міністрів України від 

26.06.2013 року №444 щодо здійснення обходів житлового сектору, виступів 

серед населення, в трудових колективах з метою профілактики надзвичайних 

подій, випадків загибелі і травмування людей на них. Особливу увагу 

приділити роз’яснювальній роботі з людьми похилого віку, багатодітним та 

неблагонадійними родинами, а також з особами, які зловживають спиртними 

напоями.  
 

2. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації в кожному 

лікувальному закладі розмістити на видних місцях наочні матеріали по 

профілактиці надзвичайних подій на водних об'єктах та у разі виявлення 

вибухонебезпечних предметів. 
 

3. Про хід виконання даного рішення інформувати регіональну раду з 

питань безпечної життєдіяльності населення до 13 вересня 2019 року. 

 

Слухали: ІV. Про профілактику та зниження травматизму при 

використанні газу у побуті 

 БОРСУК Л. 

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника директора 

Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 

комплексу обласної державної адміністрації Борсук Лідії регіональна рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Районним та міським радам з питань безпечної життєдіяльності 

населення: 

1.1. Організувати проведення розяснювальної роботи серед мешканців 

будинків щодо правил користування газовими приладами в побуті. 

1.2. Організувати роботу з підприємствами, що надають послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, та управителями 

житлових будинків щодо перевірок та, при потребі, ремонту димових та 

вентиляційних каналів у житлових будинках. 

2. Про хід виконання даного рішення інформувати регіональну раду з 

питань безпечної життєдіяльності населення до 30 жовтня 2019 року. 

 

Слухали: V.  Про системи управління гігієною та безпекою праці за 

ДСТУ OHSAS 18001:2010 – світовий стандарт убезпечення 

виробництва. 

 ШАРАМКО А. 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію провідного фахівця із 

сертифікації відділу стандартизації та оцінки відповідності, аудитора з 

сертифікації систем управління гігієною та безпекою праці за ДСТУ OHSAS 

18001:2010 Державного підприємства «Чернігівського науково-виробничого 

центру стандартизації, метрології та сертифікації» Шарамка Анатолія, 

регіональна рада ВИРІШИЛА:  
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1. Державному підприємству «Чернігівському науково-виробничому 

центру стандартизації, метрології та сертифікації» рекомендувати 

підприємствам-об’єктам підвищеної небезпеки розробляти та впроваджувати 

системи управління гігієною та безпекою праці у відповідності до вимог нового 

міжнародного стандарту ІSО 45001 стосовно управління охороною праці. 
 

2. Про хід виконання даного рішення інформувати регіональну раду з 

питань безпечної життєдіяльності населення до 14 вересня 2018 року. 

 

 

Заступник голови Регіональної ради з  питань 

безпечної життєдіяльності населення –  

директор Департаменту з питань  

цивільного захисту та оборонної роботи 

 облдержадміністрації       С. БОЛДИРЕВ 

 

 

Секретар Регіональної ради  

Безпечної життєдіяльності населення    С. МАКСИМЕНКО 


