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ПРОТОКОЛ JЪ 4

ЗАСIДАНFUI
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОi

РЕГIОНАЛЬНОi РАДИ
ЖИТТеДIЯЛЪНОСТI НАСЕЛЕНFUI

и9, грудня 2019 року м. Чернiгiв

Головував: щиректор !епартаменту з питань цивiльного захисту та
оборонноi роботи облдержадмiнiстрацii С. БОЛДИРЕВ

Присутнi: члени регiона_rrьноi ради, запрошенi (за списком)

I. Про сmан mравJиаmuзл|у вuробнuчоео mа невuробнuчоzо
харакmеру на mерumорii' Чернiziвськоi' обласmi за 9 лliсяцiв

Слухалu:

2019 рокv.
тиIцЕнко о., БолдирЕв с.

Заслухавши i обговоривши iнформацiю т.в.о. нач€шьника Управлiння
Щержпрацi у Чернiгiвськiй областi Олександра тищЕнкА та дйр.*rорu
Щепартаменту з питань цивiльного захисту та оборонноI роботи
облдержадмiнiстрацii Сергiя БолдирЕвА регiональна рада ВирIшилд:

1. Районним державниМ адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM мiських
рад Чернiгова, Нiжина, Новгород-сiверського, Прилук (у порядку
рекомендацiт), головам об'сднаних територiальних громад (у ,rор"дпу
рекомендацii):

1.1. Заслуха"ги звiти керiвникiв та посадових осiб пiдприемств, на яких
ст€Lпося зростання виробничого травматизму чи виявлено незадовiльний стан
охорони працi.

1.2. Вжити профiлактичних заходiв щодо пiдвищення рiвня промисловоi
безпеки i охорони працi та запобiгання виробничому травматизму.
1.3. Систематично проводити анаrriз стану охорони i умов працi, 

""*oru"r"профiлактичних заходiв, причин нещасних випадкiв виробничого травматизму
на пiдприемствах, в установах i органiзацiях району.

1.4. Здiйснювати заходи просвiтницького та превентивного характеру Для
учасникiв виробничого процесу щодо дотримання вимог нормативно-правових
aKTiB з метою недопущення причин травматизму.

1.5. Рекомендувати засобам масовоI iнформацii посилити iнформацiйно-
роз'яснюв€lльну роботу щодо усунення ризикiв виникнення нещасних випадкiв
внаслiдок дорожньо-транспортних
та наслiдкiв резонансних ДТП.

пригод з наведенням конкретних прикладiв

2. Головам рад з питань безпечноi життедiяльностi населення
Нiжинського району, Рiпкинського району, Корюкiвського району,Козелецького району, Куликiвського району, Чернiгiвського району,
Прилуuького району, Сновського району та MicTa Нiжина розглянути причини
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ЗРОсТаНня травматизму, розробити та прийняти до виконання заходи щодо його
зменшення.

З. ГОЛОвам рад з питань безпечноi життедiяльностi населення
БОбРОвицького, Iчнянського районiв м. Нiжин, м. Прилуки провести детальний
аНаЛiЗ Причин зростання невиробничого травматизму та вжити заходiв шдодо ik
недопущення у под€lльшому.

4. ГОловам рад з питань безпечноi життедiяльностi населення
БОбРовицького, Iчнянського, Сосницького районiв та м. Прилуки провести
ДеТ€tЛЬНИЙ аналiз причин зростання невиробничого травматизму серед дiтей
BiKoM до 14 poKiB та вжити заходiв щодо ix недопущення у подЕlльшому.

5. ПРО хiд виконання даного рiшення iнформувати регiонЕlльну раду з
питань безпечноТ життсдiяльностi населення до 1 березня 2020 року.

СЛУХалu: II. Про захоdu щоdо попереdження заzuбелi й mравлlування
люdеЙ на воdнuх об'екmах у зшиовuй перiоd 20I9/2020 ooKiB.
БоБро о.

Заслухавши i обговоривши iнформацiю заступника
Управлiння Щержавноi служби УкраТни з надзвичайних
Чернiгiвськiй областi iз запобiгання надзвичайним ситуацiям
БОБРО, регiональна рада ВИРIШИЛА:

1. Районим держаВним адмiнiстрацiям, виконавчиМ KoMiTeTaM мiських Рад
Чернiгова, Нiжина, Новгород-Сiверського, Прилук (у порядку рекомендацii),
головам об'еднаних територiальних громад (у порядку рекомендацii):

l. 1. засiданнях комiсiй з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
НаДЗВИЧаЙних ситуацiЙ, регiон.ulьних рад з безпечноТ життедiяльностi
населенНя провоДити ан€LПiз причини надзвичайних подiй на водних об'€ктах,
РОЗ'ЯСНЮВ€LПЬНо-профiлактичну роботу, щодо обережного поводження на
водних об'ектах у зимовий перiод.

|.2. ВiдпОвiДно до вимог Правил охорони життя людей на водних
об'ектах, затверджених накu}зом мвС Украiни вiд 10 квiтня 2Ol7 року J\b301
ОРГаНiЗУваТи проведення широкоI iнформацiйно-роз'яснюв€lльноi роботи серед
НаСеЛення З питань безпечного поводження на водних об'ектах, звернувши
особливу увагу на роз'яснення правил поведiнки на водi серед дiтей.

2. Про хiд виконання даного рiшення iнформувати регiон€Lльну раду з
питань безпечноi життсдiяльностi населення до 13 березня 2020 року.

СЛУХаЛu: III. Про захоdu tцоdо попереduсення заzuбелi й
mРаВJvlУВання люdеЙ внаслidок поэ{еuс mа iHu,tux наdзвuчаЙнuх
поdiй в осiнньо-зuпtовuй пеоiоd 20l9/2020 ooKiB
БоБро о.

заслухавши i обговоривши iнформацiю заступника нач.шьника Управлiння
!еРжавноi служби Украiни з надзвичайних ситуацiй у Чернiгiвськiй областi iз
запобiгання надзвичайним ситуацiям Олександра БоБро' регiональна Рада
ВИРIШИЛА:

нач€Lпьника
ситуацiй у
Олександра
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1. Районим державним адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM мiських рад
Чернiгова, Нiжина, Новгород-Сiверського, Прилук (у порядку рекомендацii),
головам об'еднаних територiальних громад (у порядку рекомендацiТ):

1.1. Пiд час засiдань постiйно дiючих комiсiй з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй) а також безпечноi
життсдiяльностi населення всебiчно проаналiзувати причини виникнення
пожеж, випадкiв загибелi i травмування людей на них, а також ефективнiсть
масово-роз'яснювальноi профiлактичноi роботи, що проводиться серед
населення. За результатами цього визначити заходи по пiдвищенню
ефективностi навчання населення правилам безпеки життедiяльностi.

1.2. Спрямувати дiяльнiсть мiсцевих пожежних команд, служб
соцiального захисту населення на здiйсненнi обходiв житлового сектору,
виступах серед населення i в трудових колективах з метою проведення
перiодичних iнструктажiв щодо профiлактики пожеж, надзвичайних подiй на
водних об'ектах, випадкiв загибелi i травмування людей на них. Особливу увагу
придiлити роз'яснюв€tпьнiй роботi з громадянами, сiм'ями, якi опинилися у
складних життсвих обставинах.

1.3. Пiд час проведення заг€Lпьних зборiв громадян населених пунктiв
виносити на розгляд питання профiлактики пожеж, випадкiв загибелi i
травмування людей на них iз запрошенням на данi заходи представникiв У
ДСНС, ГУ Нацiональноi полiцiТ, iнших зацiкавлених органiв та вiдомств.

|.4. Органiзувати розмiщення у мiсцях масового перебування людей
наочних матерiалiв (стендiв, листiвок, плакатiв) з соцiальною рекламою щодо
профiлактики пожеж, надзвичайних подiй на водних об'сктах, загибелi i

пожеж, надзвичайних
людей на них.

1.6. З метою

травмування людей на них.
1.5. Органiзувати безкоштовне висвiтлення у наявних засобах масовоТ

iнформацii матерiалiв з цитань безпеки життсдiяльностi населення, постiйну
трансляцiю аулiо та вiдеороликiв соцiальноi реклами щодо профiлактики

подiй на водних об'сктах, випадкiв загибелi i травмування

профiлактики дитячого травматизму, формування у
пiдростаючого поколiння свiтоглядних та етичних основ безпеки
життедiяльностi органiзувати в закладах дошкiльноI, загаJIьноi середньоi та
професiйноi освiти проведення тематичних KoHKypciB, вiкторин, "Тижнiв знань
з основ безпеки життсдiяльностi", виступiв серед дiтей та на батькiвських
зборах спiвробiтникiв пiдроздiлiв У ЩСНС в областi, а також команд Щружин
юних пожежних, вiдвiдування дiтьми та учнiвською молоддю пожежно-
технiчноТ виставки Й пожежно-рятув€uIьних пiдроздiлiв У ЩСНС в областi.

1.7. Персон€шом медичних закладiв пiд час обслуговування населення
органiзувати проведення з пацiснтами роз'яснювальноi
профiлактики побутового та опiкового травматизму.

роботи щодо

2. Про хiд виконання даного рiшення iнформувати регiонЕlльну раду з
питань безпечноi життсдiяльностi населення до 13 березня 2020 року.

IV. Про сmан вuконанлtя проmокольнuх piuleHb реziональноi'раdu
з пLlmань безпечноi'жummеdiяцьносmi населення за 20I9 piK

Слухалu:

БолдирЕв с.
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заслухавши i обговоривши iнформацiю директора .щепартаменту з питань
ЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ Та оборонноi- роботи 

- 
облдЪржчдriri.rрuц-iт сергiяБОЛДИРЕВА регiональна рада ВИРIШИЛА:

1, Iнформацiю директора Лепартаменту з питань цивiльного захисту таоборонноi роботи облдержадмiнiстрацii СЁргiя БолдиРЕвА прийняти дол: _л_ -лBilдома.

2. Головам районних, мiських Рад з питань безпечнот життсдiяльностi
населення посилити персон€Lпьну вiдповiдальнiсть щодо виконання рiшень
регiональноi ради з питань безпечнот життедiяльностi населення i свосчасне
надання iнформацii стосовно прийнятих рiшень.

3, !епартаменту з питань цивiльного захисту та оборонноi роботиоблдержадмiнiстрацii при проведеннi перевiрок районiв i MicT областi,вiдповiдно до Плану основних заходiв пiд.оrо"*' цивiльного захисту у2020 роцi, особливу увагу придiляти виконанню рiшень регiональноТ i мiсцевих
рад з питань безпечнот життедiяльностi населення.

Слухалlu: r. Про план робоmu реziональноi' padu з п',lmань безпечноi.
эюummеdiяльносmi населення на 2020 piK.
БолдирЕв с.

заслухавши i обговоривши iнформацiю директора .щепартаменту з питань
цивiльного захисту та оборонноi роооr, облдержадмiнiстрацiТ С. БоЛДИРЕВА
регiональна рада ВИРIШИЛА:

!епартаменту
облдержадмiнi страцiТ:

Заступник голови Регiональноiради з питань
безпечноi життсдiяльностi ru..п"""" -
директор !епартаменту з питань
цивiльного захисту та обороцноТ
облдержадмiнiстрацiТ

Секретар Регiональноi ради

з питань цивiльного захисту та оборонноi роботи

1. Затвердити план роботи
життедiяльностi населенн я на 2О2О

2, Районним та мiським радам з питань безпечноi життедiяльностi
населення провести дета_пьний аналiз стану травматизму виробничого та
НеВИРОбНИЧОГО ХаРаКТеРУ За 2О19 piK, 

"rrrurrrи найбiль. u*ry*bHi проблемнi
питання, скласти та затвердити на засiданнях РаД вiдповiднi плани рЬбоr" "u2019 piK.

регiональноi ради з питань безпечноТ
piK (додаеться).

Сергiй БОЛДИРЕВ

безпечноi життедiяльностi населення 'C"irnuHa МАКСИМЕНко


