
 
 

ПРОТОКОЛ   № 4 
 

ЗАСІДАННЯ  РЕГІОНАЛЬНОЇ РАДИ 

З  ПИТАНЬ  БЕЗПЕЧНОЇ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  НАСЕЛЕННЯ 
 

 

    " 16"     грудня  2020 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 Чернігівської області за 9 місяців 

2020 року. 

ТИЩЕНКО О., БОЛДИРЕВ С. 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію першого заступника 
начальника Управління Держпраці у Чернігівській області Олександра 

ТИЩЕНКА та директора Департаменту з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації Сергія БОЛДИРЕВА  регіональна рада 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

міських рад Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського, Прилук (у порядку 

рекомендації), головам об'єднаних територіальних громад (у порядку 

рекомендації): 

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 населення 

Варвинського району, Бахмацького району, Бобровицького району, Новгород-

Сіверського району, Срібнянського району розглянути причини зростання 

виробничого травматизму, розробити та прийняти до виконання заходи щодо 

його зменшення. 

3.  Головам рад з питань безпечної життєдіяльності населення 

Бахмацького, Н-Сіверського, Срібнянського провести детальний аналіз причин 



 2 

зростання невиробничого травматизму та вжити заходів щодо їх недопущення у 

подальшому. 

4. Головам рад з питань безпечної життєдіяльності населення 

Бобровицькому, Борзнянському, Н-Сіверському районах 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 01 березня 2021 року. 
 

Слухали: 

 

ІІ.  Про заходи щодо попередження загибелі й 

травмування людей внаслідок пожеж та інших надзвичайних 

подій в осінньо-зимовий період 2020/2021 років. 

 БОБРО О. 

  Заслухавши і обговоривши інформацію заступника начальника 

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Чернігівській області із запобігання надзвичайним ситуаціям Олександра 

БОБРО, регіональна рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських 

рад Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського, Прилук (у порядку 

рекомендації), головам об'єднаних територіальних громад (у порядку 

рекомендації): 

1.1. Здійснювати аналіз причини виникнення пожеж, надзвичайних 

подій, випадків загибелі і травмування людей на них, а також ефективність 

масово-роз’яснювальної профілактичної роботи, що проводиться серед 

населення. За результатами цього визначити заходи по підвищенню 

ефективності навчання населення правилам безпеки життєдіяльності.  

1.2. Під час проведення загальних зборів громадян населених пунктів 

виносити на розгляд питання профілактики пожеж, надзвичайних подій, 

випадків загибелі і травмування людей на них із запрошенням на дані заходи 

представників У ДСНС, ГУ Національної поліції, інших зацікавлених 

підприємств, організацій. 

1.3. Посприяти розміщенню наочних матеріалів (стендів, листівок, 

плакатів) з соціальною рекламою щодо профілактики пожеж, надзвичайних 

подій, загибелі і травмування людей на них. 

1.4. З метою профілактики дитячого травматизму, формування у 

підростаючого покоління світоглядних та етичних основ безпеки 

життєдіяльності організувати в закладах дошкільної, загальної середньої та 

професійної освіти проведення тематичних конкурсів, вікторин, "Тижнів знань 

з основ безпеки життєдіяльності", виступів серед дітей та на батьківських 

зборах співробітників підрозділів У ДСНС в області, а також команд Дружин 

юних пожежних. 

1.5. Посприяти організації відвідування дітьми та учнівською молоддю 

пожежно-технічної виставки і пожежно-рятувальних підрозділів У ДСНС в 

області. 
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2. Про хід виконання даного рішення інформувати регіональну раду з 

питань безпечної життєдіяльності населення до 13 березня 2021 року. 

Слухали: ІІІ. Про стан виконання протокольних рішень регіональної ради 

з питань безпечної життєдіяльності населення за 2020 рік 

БОЛДИРЕВ С. 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію директора Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації Сергія 

БОЛДИРЕВА регіональна рада  ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора Департаменту з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації Сергія БОЛДИРЕВА прийняти до 

відома. 

2. Головам районних, міських рад з питань безпечної життєдіяльності 

населення посилити персональну відповідальність щодо виконання рішень 

регіональної ради з питань безпечної життєдіяльності населення і своєчасне 

надання інформації стосовно прийнятих рішень. 

3. Про хід виконання даного рішення поінформувати регіональну раду з 

питань безпечної життєдіяльності населення до 01 березня 2021 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 


