
 

 

ПРОТОКОЛ   № 3 

ЗАСІДАННЯ  РЕГІОНАЛЬНОЇ РАДИ                                                                                      
З  ПИТАНЬ  БЕЗПЕЧНОЇ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  НАСЕЛЕННЯ 

 

 

"  21 "  вересня   2017 року                                                             м. Чернігів 

 

Головував:  Заступник голови обласної державної адміністрації  
С.Ф. Сергієнко  

Присутні: члени регіональної  ради, запрошені (за списком) 

Слухали: 
І. Про стан травматизму виробничого та невиробничого 
характеру на території області за І півріччя 2017 року. 

 Дорошенко С.В.,  Болдирев С.М. 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника Управління 
Держпраці у Чернігівській області Дорошенка С.В. та директора Департаменту 
з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації 
Болдирева С.М., 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. 

1.4. Забезпечити щомісячний контроль за виконанням заходів обласної 
Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 
на 2013-2017 роки. 

 

2. Головам рад з питань безпечної життєдіяльності населення 
Бахмацького, Куликівського, Новгород-Сіверського, Ніжинського, Носівського, 
Ріпкинського, Чернігівського, Сновського районів та м. Чернігова розглянути 
причини зростання травматизму, розробити та прийняти до виконання заходи 
щодо його зменшення. 
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4.  Головам рад з питань безпечної життєдіяльності населення 
Борзнянського, Козелецького, Чернігівського районів, м. Прилуки провести 
детальний аналіз причин зростання невиробничого травматизму та вжити 
заходів щодо їх недопущення у подальшому. 

5. Головам рад з питань безпечної життєдіяльності населення 
Козелецького, Щорського районів, м. Прилуки 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 10 грудня  2017 року. 

 

ІІ. Про стан димових вентиляційних каналів газифікованих 
житлових багатоквартирних будинків та систем 
газопостачання Чернігівської області, а також питання щодо 
недопущення несанкціонованого наповнення балонів зрідженого 
вуглеводного газу на автомобільних газозаправних пунктах та 
станціях 

Слухали: 

Борсук Л.І., Черчовий В.М. 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника директора 
департаменту ЖКГ та ПЕК Чернігівської ОДА Борсук Л.І.. та директора 
технічного Чернігівській ПАТ „Чернігівгаз” Черчового В.М.  регіональна рада 
ВИРІШИЛА: 

Районним та міським радам (комісіям) з питань безпечної 
життєдіяльності населення: 

1. Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців 
будинків щодо правил користування газовими приладами. 

2. Організувати роботу з підприємствами  що надають послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій  щодо проведення 
позачергових оглядів технічного стану газопроводів, ущільнення вводів та 
виводів інженерних комунікацій, забезпечити контроль за улаштуванням 
систем індивідуального опалення в житлових будинках та укладанням 
договорів зі спеціалізованими підприємствами газового господарства на 
технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. 

 

3. Організувати роботу з житлово експлуатаційними організаціями щодо 
перевірок (при потребі ремонту) димових та вентиляційних каналів житлового 
фонду, акти перевірки надати до ПАТ „Чернігівгаз”. 
 

ІІІ. Про сертифікацію та підтвердження відповідності – 
необхідний інструмент захисту споживача в Україні. 

Слухали: 

Самойленко М.М. 
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Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу з 
підтвердження відповідності продукції, послуг ДП 
„Чернігівстандартметрологія” Самойленка М.М., регіональна рада 
ВИРІШИЛА: 

Районним та міським радам (комісіям) з питань безпечної 
життєдіяльності населення пропонувати: 

-  закладам торгівлі реалізовувати продукцію з сертифікатами 
відповідності,  

- виробникам продукції проводити сертифікацію своєї продукції. 

ІV. Про виховання у дітей навичок здорового способу життя Слухали: 
Соронович О.Ю.  

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника начальника 
Управління освіти і науки облдержадміністрації  - начальника відділу загальної 
середньої та корекційної освіти Соронович О.Ю., регіональна рада 
ВИРІШИЛА: 

Управлінню освіти і науки облдержадміністрації : 
1. Продовжити інформаційно-просвітницьку роботу щодо формування 

навичок здорового способу життя в закладах освіти області. 
2. Продовжити співпрацю закладів освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
служб у справах дітей, відділами ювенальної превенції управління 
превентивної діяльності Головного управління Національної Поліції у 
Чернігівській області щодо врегулювання негативних явищ у дитячому 
середовищі. 

3.  Про хід виконання даного рішення інформувати регіональну раду з 
питань безпечної життєдіяльності населення до 1 травня 2018 року. 
 
 
Голова Регіональної ради з питань 
безпечної життєдіяльності населення      С.Ф. Сергієнко 
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