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зАсlдлння
З ПИТАНЬ БЕЗПВЧНОI

рЕгIонАлъноТ рАди
}киттедIялъностI нАсЕлЕння

,,3D" березня 2О20 року м. Чернiгiв

головував: .щиректор Щепартаменту з питань цивiльного захисту та

оборонноi роботи облдержадмiнiстрацiТ Сергiй БОЛДИРЕВ

Присутнi: члени регiональноi ради, запрошенi (за списком)

слухалu; L про сmан mравмаmuзму вuробнuчоzо mа невuробнltчо?о харакmеру

на mерumорii' Чернiеiвськоt' обласmi за 20 ] 9 року.
тиIцЕнко о.,БолдирЕв с.

Заслухавши i обговоривши iнформацiю т.в.о. начаJIьника Управлiння

щержпрацi у Чернiгiвськiй областi тиIцЕнкА Олександра та директора

Щепартаменту з питань цивiльного захисту та оборонноТ роботи
облдержадмiнiстрачiТ БОЛ!ИРЕВА Сергiя регiональца рада ВИРIШИЛА :

1. Районним та мiським радам з питань безпечноi життедiяльностi
населення:

заслухати звiти керiвникiв та посадових осiб пiдприемств, на яких

стаJIося зростання виробничого травматизму чи виявлено незадовiльний стан

охорони прачi.
1.1. Вжити профiлактичних заходiв щбдо пiдвищення рiвня промисловоТ

безпеки i охорони прачi та запобiгання виробничому травматизмУ на

пiдприсмствах.
1.2. Систематично проводити ан€Lltlз стану охорони l умоВ ПРаЦl,

виконання профiлактичних заходiв, причин нещасних випадкiв виробничого
травматизму на пiдприсмствах, в установах i органiзацiях району.

2. Головам рад з питань безпечнот життедiяльностi населення

Бобровицького, Козелецького, Нiжинського, Рiпкинського, Корюкiвського',
Куликiвського, Семенiвського, Чернiгiвського, Прилуuького та Сновського

районiв розглянути причини зростання виробничого травматизму, розробити та

прийняти до виконання заходи щодо його зменшення.
3. Головам рад з питань безпечноi життсдiяльностi населення

Бахмацького, Iчнянського районiв та MicTa Прилуки розглянути прИЧини

зростання невиробничого травматизму, розробити та прийняти До ВИкоНаНня

заходи щодо його зменшення.
4. Головам рад з питань безпечноТ життсдiяльностi населення IчнянськоI'о,

Менського районiв, м. Прилуки провести детальний аналiз причин Зростання

невиробничого травматизму серед дiтей BiKoM до 14 poKiB та ВжиТи захоДiв



щодо Тх r-rедопушlення у подальшому.
5. Про хiд виконання даного рiшення iнформувати регiональну раду з

питань безпечноi життсдiяльностi населення до 05 травня 2020 року.

слухалu: IL про захоdu tLlodo попереdження заеuбелi й mравпtування люdей

внаслidок пожеж mа iнuluх наdзвuчайнuх поdiЙ у весняно-лimнiЙ

ндгуло о,
заслухавши i обговоривши iнформачiю заступника начальника

Управлiння ДСНС УкраТни у Чернiгiвськiй областi НАГУЛО Олександра.

регiональна рада ВИРIШИЛА:
1. Районним та мiським радам з питань безпечноТ життедiяльносr'i

населення:
1.1. На засiданнях рад з питань безпечноТ життсдiяльностi населен}lЯ

проаналiзувати причини виникнення пожеж, надзвичайних подiй, травмування i

загибелi людей на них, а також ефективнiсть проведення профiлактичноТ

масово-роз' яснювальноТ роботи.
|.2. посприяти пiдроздiлам дснс, нацiональнiй полiцiт, мiсцевим т,а

вiдомчим пожежним командам, службi соцiального захисту населення, гаЗоВоI'О

господарства i енергонагляду на здiйсненнi обходiв житлового секторУ,

виступiв серед населення i в трудових колективах з метою проведеНrrя

iнформачiйно-роз'яснювальноТ роботи, iнструктажiв з rrитань профiлак'гИки

пожеж, надзвичайних подiй, випадкiв загибелi i травмування людей на НиХ.

Особливу увагу придiлити роз'яснювальнiй роботi з людьми похилого BiKy,

iнвалiдами, багатодiтним та неблагонадiйними родинами, а також особами, яКi

зловживають спиртними напоями.
l .3. Посприяти органiзацiТ у наявних засобах масовоТ iнформашiТ

висвiтлення матерiалiв з тематики профiлактики загибелi i травмування -lltолей

на пожежах та водних об'сктах областi.. З урахуванI-Iям перiодiв рокУ i

характерних для них надзвичайних подiй проводити оновлення даних наочНиХ
матерiалiв.

2. Управлiння освiти i науки облдержадмiнiсr,рацiТ:
Органiзувати проведення у закладах освiти областi "Тижнiв знань з основ

безпеки життсдiяльностi", тематичних KoHKypciB, вiк,горин, вистуlliв
спiвробiтникiв У ЛСНС в областi серед дiтей та на батькiвських зборах з

розглядом питання профiлактики надзвичайних подiй за участю дiтей,
Органiзувати вiдвiдування дiтьми пожежно-технiчноТ виставки та пожежно-

рятувальних пiдроздiлiв Управлiння ЩСНС в областi з метою ознайомленttя
пiдростаючого поколiння iз заходами безпеки життсдiяльностi.

3. I1po хiд виконаt{ня даного рiшенtля iнформувати регiона.llьttу pa/ly :}

питань безпечноТ життсдiяльностi населеFIFIя до 10 вересня 2020 року.

Слухалu: III. Про'забезпечення населення обласmi пumною воdокэ_

КРИВI1I]КО В., ВЕРБИIЬКА I].

Зас.llухавlпи i обговориl]IIIи iтrформаltirо дирсктора /{епар,гамсIll'у
жи,гJ]ово-комунаJl btIoI,o I,осIIодарст,ва ,га гlаJI и I}Ilо-сI{срI-с,гиt-i IIoI,o ком II.]lсксу



з

облдержадмiнiстрацiТ кривЕнкА В. та заступника начаJIьника управлiння-
начаJIьника вiддiлу санiтарно-епiдемiологiчного нагляду та органiзацiТ

розслiдування спалахiв Управлiння державного нагляду за дотриманням
санiтарного законодавства Головного управлiння,щержпродспоживслужби в

Чернiгiвськiй областi ВЕ,РБИЦЬКУ Н. регiональна рада ВИРIШИЛА:

1. Районним та мiським радам з питань безпечнот життсдiя"ltьносr:i

населення:
1.1. Передбачити в мiсцевих бюджетах кошти для забезпечення

виконання мiсцевих програм (заходiв) щоло забезпечення населення якiсною
питною водою в достатцiй кiлькостi, в разi вiдсутнос,гi програм або закiнчення

строку iх дiТ вжити заходи щодо Тх розробки та затвердження.
1.2. Забезпечити доступ Bcix категорiй споживачiв до якiсноi гtитнОТ

води, зокрема, за рахунок впровадження колективних станцiй (уСтаНОВОК)

доочистки питноТ води на системах централiзованого водопостачання, в першУ

чергу для водозабезпечення дошкiльних, шкiльних та лiкувальних заКладiв, У

тому числi в сiльських населених пунктах, встановлення пунктiв роЗЛИВУ
питноТ води.

1.3. Посприяти прочистцi зливовоi каналiзацiТ (системами зливовоТ

каналiзацiТ, обладнанi l0 MicT (Чернiгiв, Нiжин, Н.-Сiверський, При-ltУКИ,

Бахмач, Борзна, Бобровиця, Городня, Мена, Сновськ та 5 селищ мiськоt'о 'ГИl]у

(Варва, Ладан Прилучького району, Рiпки, Срiбне, Сосниця), монiториНГУ
технiчного стану наявних резервних джерел живлення, мотопомп, пересуВНИх

насосних станцiй тощо (пiдприсмства водопровiдно-каналiзацiйноl'о
господарства, промисловi пiдприсмства та iншi суб'скти господарювання)
вжити заходiв tцодо забезпечення безперебiйrrоТ Тх робот:и.

1,4. Посприяти систематичному виробничому контролю безпечнос'гi та

якостi питноТ води на водогонах областi.
1.5. Посприяти реконструкчiТ iз замiною зношених мереж, забезпеченню

свосчасного проведення дезiнфекцiТ систем водопостачання, проведенню
поточних, капiтальних peMoHTiB та реконструкuiТ очисних споруд.

2. Рекомендувати органам мiсцевого самоврядування взяти на ба.ltанс

громадськi колодязi на вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиницях
областi, забезпечити свосчасне та, за потреби, якiсне проведення iх ремонту,
очищення та знезараження;

3. Про хiд виконання даного рiшення iнформувати регiональну раду з

питань безпечноi жит,тсдiяльностi населення до 05 листопада 2020 року.

Заступник голови РегiональноТ ради з питань
безпечноТ життсдiяльнос,гi населення -
директор !,епартаменту з

питань цивiльного захисту та оборонноТ

роботи облдержадм i н i cTpariiT Серr,iй БОJU]ИРЕI]

Секре,гар РегiональноТ ради безпеч
життслi я"lt bHocTi населен ня Сlзi,г"пана N4АКСИN4 I1I I К()


