ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ РАДИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

" 28 " вересня 2020 року

м. Чернігів

Головував:

Директор Департаменту з питань цивільного захисту та
оборонної
роботи
облдержадміністрації
Сергій
БОЛДИРЕВ

Присутні:

члени регіональної ради, запрошені (за списком)

Слухали:

І. Про стан травматизму виробничого та невиробничого
характеру на території області за І півріччя 2020 року.
ТИЩЕНКО Олександр, БОЛДИРЕВ Сергій

Заслухавши і обговоривши інформацію першого заступника 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
життєдіяльності населення:

радам

(комісіям)

з

питань

безпечної

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 та організаціях.
2. Головам рад з питань безпечної життєдіяльності Бобровицького,
Ічнянського, Менського, Талалаївського районів провести детальний аналіз
причин зростання невиробничого травматизму та вжити заходів щодо їх
недопущення у подальшому.
3. Головам рад з питань безпечної життєдіяльності населення
Борзнянського, Ічнянського, Козелецького районів, м. Прилуки, м. Чернігів
провести детальний аналіз причин зростання невиробничого травматизму серед
дітей віком до 14 років та вжити заходів щодо їх недопущення у подальшому
4. Про хід виконання даного рішення інформувати регіональну раду з
питань безпечної життєдіяльності населення до 27 листопада 2020 року.

2

Слухали:

ІІ. Про створення безпечних умов організації освітнього
процесу в закладах освіти
БОБРО Олександр

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника начальника
Управління із запобігання надзвичайним ситуаціям БОБРО Олександра,
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 інформаційнодовідкові 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
травматизму із залученням фахівців Управління ДСНС України у Чернігівській
області.
2. Управлінню ДСНС України у Чернігівській області (у порядку
рекомендації):
2.1. Встановити постійний контроль за дотриманням вимог пожежної та
техногенної безпеки в загальноосвітніх закладах.
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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 27 листопада 2020 року.

Заступник голови Регіональної ради з питань
безпечної життєдіяльності населення –
директор Департаменту з питань
цивільного захисту та оборонної роботи
облдержадміністрації

Сергій БОЛДИРЕВ

Секретар Регіональної ради
Безпечної життєдіяльності населення

Світлана МАКСИМЕНКО

