
 

 

ПРОТОКОЛ   № 3 

ЗАСІДАННЯ  РЕГІОНАЛЬНОЇ РАДИ                                                                                      

З  ПИТАНЬ  БЕЗПЕЧНОЇ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  НАСЕЛЕННЯ 

 

 

"30"  вересня   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 області за І півріччя 2019 року. 

 ТИЩЕНКО Олександр., БОЛДИРЕВ Сергій 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію т.в.о. начальника Управління 

Держпраці у Чернігівській області ТИЩЕНКА Олександра та директора 

Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації БОЛДИРЕВА Сергія, регіональна рада ВИРІШИЛА: 

1. Районним та міським радам (комісіям) 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, 

Семенівського, Ріпкинського районів, міст Прилуки та Ніжина розглянути 

причини зростання виробничого травматизму, розробити та прийняти до 

виконання заходи щодо його зменшення. 

3.  Головам рад з питань безпечної життєдіяльності Бахмацького, 

Бобровицького, Ічнянського, Сновського районів та м. Прилуки провести 

детальний аналіз причин зростання невиробничого травматизму та вжити 

заходів щодо їх недопущення у подальшому. 

4. Головам рад з питань безпечної життєдіяльності населення 

Корюківського, Сновського районів, м. Прилуки, м. Ніжин та м. Чернігів 
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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 29 листопада  2019 року. 

 

Слухали: ІІ. Про стан забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

загальноосвітніх закладів, їх готовність до нового навчального 

року, проведення роз’яснювально-профілактичної роботи серед 

дітей з питань безпеки життєдіяльності 

 

ЮРЧЕНКО Валерій  

Заслухавши і обговоривши інформацію т.в.о. начальника відділу 

запобігання надзвичайним ситуаціям Управління ДСНС України у 

Чернігівській області ЮРЧЕНКА Валерія регіональна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, головам 
районних державних адміністрацій, міським головам Чернігова, Ніжина, 
Новгород-Сіверського, Прилук, головам об'єднаних територіальних громад (у 
порядку рекомендації): 

1.1. Вжити вичерпних заходів щодо приведення загальноосвітніх 
закладів у належний протипожежний стан, а також виконання приписів органів 
державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

1.2. Детально проаналізувати стан пожежної безпеки по кожному 
загальноосвітньому навчальному закладу окремо, на основі аналізу розробити 
плани протипожежних заходів і робіт з визначенням джерел фінансування, 
виконавців та термінів виконання і забезпечити їх реалізацію. 

1.3. В загальноосвітніх навчальних закладах організувати проведення 
замірів опору ізоляції силових та освітлювальних електромереж, забезпечити їх 
в повній мірі первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками). 

1.4. Забезпечити контроль за приведенням в належний стан шляхів 
евакуації з будівель та евакуаційного освітлення в загальноосвітніх навчальних 
закладах. 

1.5. Організувати проведення практичних занять з обслуговуючим 
персоналом та учнями загальноосвітніх закладів дій згідно з планами евакуації 
при виникненні пожеж. 

1.6. Організувати проведення в закладах дошкільної, загальної та 
професійно-технічної освіти "Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності" з 
практичним відпрацюванням дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій 
та щодо надання першої невідкладної допомоги постраждалим. 

1.7. Забезпечити проведення конкурсів, вікторин на протипожежну, 
техногенну тематику та з питань безпеки життєдіяльності, виступи Дружин 
юних пожежних серед дітей та учнівської молоді. 

1.8. В закладах освіти облаштувати та поновити наявні інформаційно-
довідкові стенди або куточки з питань безпеки життєдіяльності. 

1.9. Організувати проведення в закладах освіти занять, відкритих уроків, 
загальних батьківських зборів з тематики запобігання дитячому невиробничому 
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травматизму із залученням фахівців Управління ДСНС України у 
Чернігівській області. 

1.10. Внести доповнення до планів роботи щодо поліпшення стану 
пожежної безпеки в установах і закладах освіти. 

1.11. Провести наради з керівникамив установ і закладів освіти з 
детальним аналізом   стану пожежної безпеки в закладах освіти. 

2. Управлінню ДСНС України у Чернігівській області: 
2.1. Встановити постійний контроль за дотриманням вимог пожежної та 

техногенної безпеки в загальноосвітніх закладах. 
2.2. Надавати методичну та практичну допомогу керівникам закладів в 

організації заходів з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного 
захисту. 

 

3. Про хід виконання даного рішення інформувати регіональну раду з 

питань безпечної життєдіяльності населення до 29  листопада 2019 року. 

 

Слухали: ІІІ. Про навчання учасників освітнього процесу діям у 

надзвичайних ситуаціях. 

СОРОНОВИЧ Олена 

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника начальника 

Управління освіти і науки облдержадміністрації  СОРОНОВИЧ О., регіональна 

рада ВИРІШИЛА: 

Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, закладам освіти: 

1.1. На засіданнях відповідних колегій, педагогічних рад обговорити 

питання щодо дотримання вимог законодавства щодо безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу. 

1.2. Регулярно здійснювати моніторинг стану травматизму серед 

учасників освітнього процесу, досліджувати причини виникнення факторів 

небезпечних для життя і здоров`я  здобувачів освіти. 

1.3. Внести доповнення до відповідних планів роботи щодо поліпшення 

стану роботи з питань профілактики дитячого травматизму. 
 

2.  Про хід виконання даного рішення інформувати регіональну раду з 

питань безпечної життєдіяльності населення до 25 квітня 2019 року. 

 

Слухали: ІV. Про впровадження технічних рекламентів та наближення 

українського закондавства до європейских норм – необхідний 

інструмент захисту споживача в Україні 

ШАРАМКО Анатолій 

Заслухавши і обговоривши інформацію провідного фахівеця із 

сертифікації відділу стандартизації та оцінки відповідності, аудитор з 

сертифікації систем управління гігієною та безпекою праці за ДСТУ OHSAS 

18001:2010 ДП «Чернігівстандартметрологія» ШАРАМКА Анатолія, 

регіональна рада ВИРІШИЛА: 

1. ДП«Чернігівстандартметрологія» рекомендувати підприємствам-

об’єктам підвищеної небезпеки розробляти та впроваджувати системи 
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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 20 грудня 2019 року. 

 

Слухали: V. Про дотримання суб’єктами господарювання вимог 

Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів (ДСП-173-96) на території Чернігівської 

області 

 ВЕРБИЦЬКА Наталія 

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника начальника 

управління - начальника відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та 

організації розслідування спалахів Управління державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській області ВЕРБИЦЬКОЇ Наталії, 

регіональна рада ВИРІШИЛА: 

1. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Чернігівській 

області рекомендувати обласній архітектурно-містобудівній раді при 

Управлінню містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної 

адміністрації при розгляді містобудівної документації враховувати вимоги 

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. 
 

2. Про хід виконання даного рішення інформувати регіональну раду з 

питань безпечної життєдіяльності населення до 20 грудня 2019 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 

 


