
Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

     Виконавчий комітет

Рішення

від        14   лютого    2014 р.                                   № 48
                                                            м. Знам`янка

Про затвердження плану першочергових 
заходів з профілактики травматизму 
невиробничого характеру у місті 
Знам’янці на 2014 рік

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 
980-р  "Про  затвердження  плану  першочергових  заходів  з  профілактики  травматизму 
невиробничого характеру", розпорядження голови облдержадміністрації від 5 лютого 2014 року 
№ 27-р,  керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет 
міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити  план  першочергових  заходів  з  профілактики  травматизму  невиробничого 
характеру у місті Знам’янці на 2014 рік (далі – План) (додається).

2. Структурним  підрозділам   міськвиконкому,  територіальним  органам  міністерств  та 
відомств України в місті:

• забезпечити виконання запланованих заходів у межах повноважень, визначених 
Планом;

• про хід виконання Плану надавати інформацію  сектору з питань надзвичайних 
ситуацій та охорони праці УМА та ЖКГ  до 5 липня 2014 року і до 5 січня 2015 
року.

3.Сектору  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  охорони  праці  УМА  та  ЖКГ  готувати 
інформацію  про  хід  виконання  Плану  департаменту  інфраструктури  та  промисловості 
облдержадміністрації до 10 липня 2014 року і 10 січня 2015 року.

4.  Визнати  такими,  що  втратили  чинність  рішення  виконавчого  комітету  Знам'янської 
міської  ради від  18   травня  2011 року №   307 «Про затвердження міського Плану 
першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру».
5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  міського  голови 
Заруцького А.А.

 

        Міський голова                                       І.Крижановський



ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням виконавчого комітету 
Знам’янської міської ради
14  лютого 2014   № 48

ПЛАН
першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру

 у місті Знам’янці на 2014 рік

  № 
 з/п                   Найменування заходу

Відповідальні за 
організацію та 

виконання заходів

   Термін 
виконання

Очікуваний 
результат

1 2 3 4 5
І. Загальні організаційні заходи

  1. Проводити  облік  та  аналіз  причин  нещасних 
випадків  невиробничого  характеру  відповідно  до 
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  22 
березня  2001  року  №  270  "Про  затвердження 
Порядку  розслідування  та  обліку  нещасних 
випадків невиробничого характеру"

Сектор з питань 
надзвичайних ситуацій та 
охорони праці УМА та 
ЖКГ

Щокварталу Зниження рівня 
травматизму 
невиробничого 
характеру серед 
населення міста

  2. Забезпечити  розгляд  питань,  пов'язаних  з 
невиробничим травматизмом на засіданнях міської 
ради з питань безпечної життєдіяльності населення

Міська рада з питань 
безпечної життєдіяльності 
населення

Згідно з 
планом 
роботи міської 
ради з питань 
БЖН

II. Заходи щодо попередження травматизму на транспорті
  3. Виявляти  аварійно  небезпечні  ділянки  та  місця 

концентрації  дорожньо-транспортних  пригод  на 
вулично-дорожній мережі міста, розробляти заходи 
щодо усунення недоліків в організації дорожнього 
руху,   які спричинили їх виникнення

Знам’янський відділ  ДАІ 
МГБ міського відділу 
УМВС України в 
Кіровоградській області 

Протягом 
року

Зниження  рівня 
травматизму  на 
транспорті і серед 
пішоходів

  4. Підготувати і надати обґрунтовані пропозиції щодо 
необхідності встановлення на вуличній мережі 
міста дорожніх знаків і нанесення дорожньої 
розмітки для створення  безпечних умов пішоходів 
та безаварійного руху автомобільного транспорту. 

Знам’янський відділ  ДАІ 
МГБ міського відділу 
УМВС України в області

До 1 травня

5. Проводити профілактичну роботу серед населення 
шляхом  оприлюднення  через  засоби  масової 
інформації  матеріалів  роз'яснювального  та 
виховного характеру, проведення виступів, уроків 
в начальних закладах

Знам’янський відділ  ДАІ 
МГБ міського відділу 
УМВС України в області, 
відділ освіти 
міськвиконкому

Протягом 
року

6. За пропозиціями (приписами) Знам`янський відділ 
ДАІ  МГБ  міського  відділу   УМВС  України  в 
Кіровоградській області забезпечити встановлення 
дорожніх  знаків  і  нанесення  дорожньої  розмітки 
на території міста.

КП «Знам’янська житлово-
експлуатацій-на контора 
№1»

2 півріччя

III. Заходи щодо попередження загибелі людей від випадкових отруєнь алкоголем та іншими отруйними 
речовинами



7. Проведення  профілактичної  роботи  і  вжиття 
заходів  щодо  ліквідації  стихійних  місць  торгівлі 
харчовими продуктами

Відділ 
держсанепідемнагляду в 
Знам’янському та 
Олександрівському 
районах,  міський відділ 
УМВС України в області, 
управління 
містобудування, 
архітектури та житлово-

комунального господарства 
(далі – УМА та ЖКГ)

Протягом 
року

Зниження 
кількості 
постраждалих 
від отруєнь 
неякісними 
продуктами 
харчування

8. Проводити  серед  населення  та  школярів  міста 
санітарно-просвітницьку роботу щодо дотримання 
здорового способу життя, негативного ставлення до 
паління, до вживання алкоголю та наркотиків

Відділ освіти,
 міський центр соціальних 
служб сім'ї, дітей та молоді

Постійно 
протягом року

Зниження рівня 
травматизму 
невиробничо-
го характеру

IV. Заходи щодо попередження загибелі людей від пожеж та інших джерел вогню

9. Здійснювати  державний  нагляд  за  дотриманням 
вимог  нормативно-правових  актів  у  сфері 
профілактики  травматизму  невиробничого 
характеру  і  контроль  за  виконанням 
профілактичних заходів з питань пожежної безпеки

Міськрайонний відділ 
управління Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій в 
області (далі - МРВ 
УДСНС України в області), 
УМА та ЖКГ

Протягом 
року

Збереження 
життя та здоров'я 
людей

V. Заходи щодо попередження загибелі людей на воді
 10. Забезпечення  включення  до  договорів  оренди 

водних  об’єктів  положень  щодо  необхідності 
виконання  заходів  безпеки  людей  при  їх 
знаходженні на водоймі  

Відділ земельних питань 
міськвиконкому

     Постійно Попередження 
загибелі людей 
на водних 
об'єктах міста

 11. Забезпечити  виконання  вимог  Правил  охорони 
життя  людей  на  водних  об’єктах  України   при 
організації  масового  відпочинку  населення  та 
доведення до населення умов водокористування

Орендарі водних об’єктів     Постійно

 12. Забезпечити  здійснення  контролю  за  виконанням 
орендарями  водних  об’єктів  вимог  законодавства 
України щодо безпеки людей під час знаходження 
їх на водних об’єктах

МРВ УДСНС України в 
області

Протягом 
року

VI. Заходи щодо попередження загибелі людей від електричного струму
 13. Проводити роз'яснювальну роботу серед населення 

щодо правил користування 
побутовими  електроприладами,  електромережами, 
дій у випадку аварій тощо

МРВ УДСН

М

С України в 
області, 
РЕМ ВАТ 
«Кіровоградобленерго»
КП «Знам’янська житлово-
експлуатацій-на контора 
№1»

Протягом 
року

Збереження 
життя та здоров'я 
людей

VII. Заходи щодо попередження убивств, самогубств та самоушкоджень
 14. Проводити профілактичну роботу з  попередження 

самоушкоджень серед дітей та молоді з розглядом 
питань  профілактики  травматизму  невиробничого 
характеру на батьківських зборах

Відділ освіти 
міськвиконкому,
СПТУ-12, профліцей

Протягом 
року

VIII. Заходи щодо попередження травмування і загибелі людей внаслідок випадкових падінь
 15. Забезпечити  очищення  від  снігу  і  посипання 

протиожеледною  сумішшю  тротуарних  доріжок 
центральної  частини  міста  в  місцях  інтенсивного 
пішохідного пересування населення

КП «Знам’янська житлово-
експлуатацій-на контора 
№1»

Протягом 
року

Зниження рівня 
травмування 
людей внаслідок 
випадкових 
падінь

3



  16 Монтування  (ремонт  і  обслуговування  існуючих) 
мереж  зовнішнього  освітлення  тротуарів, 
пішохідних доріжок інших ділянок з  інтенсивним 
рухом населення. 

КП «Знам’янська житлово-
експлуатацій-на контора 
№1»

Протягом 
року

IX. Заходи щодо попередження дитячого травматизму
  17 Проводити  у  навчальних  закладах  міста  тижні 

безпеки  життєдіяльності  різного  тематичного 
спрямування в рамках позакласної виховної роботи 
серед  учнів  та  вихованців  з  питань  збереження 
життя та здоров'я дітей у побуті

Відділ освіти 
міськвиконкому

Протягом 
року

Зниження рівня 
травматизму 
серед дітей

  18. Сприяти  діяльності  технічних,  музичних, 
фізкультурно-оздоровчих та інших клубів і гуртків 
для  проведення  занять  та  організації  дозвілля 
підлітків і молоді у позаурочний час

Відділ освіти 
міськвиконкому, відділ 
культури та туризму 
міськвиконкому, сектор у 
справах сім’ї та молоді

Протягом 
року

X. Заходи щодо попередження інших нещасних випадків
  19. Організовувати проведення заходів, акцій, засідань 

за  круглим  столом,  семінарів  та  нарад  з  питань 
безпечної  життєдіяльності  населення,  циклу 
радіопередач  для  висвітлення  питань  пожежної 
безпеки,  безпеки  дорожнього  руху,  безпеки  на 
залізничному  транспорті  та  водних  об'єктах, 
методів  надання  першої  допомоги  при  травмах, 
опіках, отруєннях, укусах тварин

МРВ УДСНС України в 
області, 
МВ УМВС України в 
області,
відділ освіти 
міськвиконкому, відділ 
держсанепідемнагляду в 
Знам’янському та 
Олександрівському 
районах, 
редакція газети 
«Знам’янські вісті»,
сектор з питань 
надзвичайних ситуацій та 
охорони праці УМА та 
ЖКГ

Протягом 
року

Збереження
життя та здоров'я
людей,
профілактика
травматизму
невиробничого
характеру

XI. Інформаційне забезпечення
  20. Забезпечити проведення в бібліотеках міста та в 

бібліотеках навчальних закладів виставок 
літератури, бесід, семінарів з питань безпеки 
життєдіяльності: безпеки руху, пожежної безпеки, 
безпеки на залізничному транспорті та водних 
об'єктах

Відділ культури та туризму, 
відділ  освіти 
міськвиконкому, 
СПТУ-12,
профліцей

Протягом 
року

  21. Сприяти у підготовці, виготовленні та 
розповсюдженні продукції застерігаючого та 
агітаційного призначення (листівки, плакати, 
пам'ятки) із текстами звернень до громадян про 
дотримання правил пожежної безпеки в побуті, 
дорожнього руху, надання першої допомоги при 
травмах, опіках, утопленні та з метою формування 
у громадян прагнення до здорового та безпечного 
способу життя, забезпечення належного виховання 
дітей та підлітків

МРВ  УДСНС  України  в 
області, 
Знам’янський  відділ   ДАІ 
МГБ  міського  відділу 
УМВС України в області, 
відділ  освіти 
міськвиконкому,
відділ  культури  та  туризму 
міськвиконкому

Протягом 
року

Підвищення 
рівня освіти з 
питань безпеки 
життєдіяльності, 
що зменшить 
кількість 
травмувань в 
побуті

  22. Проводити через засоби масової інформації, на 
сайтах Інтернету інформування населення про 
причини невиробничого травматизму та 
можливості їх попередження

МРВ УДСНС України в 
області,
УЕГГ ВАТ 
«Кіровоградгаз», 
РЕМ ВАТ «Кіровоградобл-
енерго», 
відділ 
держсанепідемнагляду в 
Знам’янському та 
Олександрівському 
районах,
сектор з питань НС та ОП 
УМА та ЖКГ

Протягом 
року

Профілактика 
травматизму 
невиробничого 
характеру

XII. Заходи з організації навчання населення з питань безпеки життєдіяльності



23. Організовувати  і  проводити  навчання  населення 
правилам  пожежної  безпеки,  безпеки  дорожнього 
руху,  надання  першої  медичної  допомоги. 
Проводити  роз'яснювальну  роботу  серед 
пенсіонерів,  одиноких  непрацездатних  громадян 
щодо профілактики пожеж та нещасних випадків у 
побуті

Управління соцзахисту 
населення, КП «ЗЖЕК 
№1»,
МРВ УДСНС України в 
області,
Знам`янський МВ  УМВС 
України в області

Протягом 
року

Зниження рівня 
травматизму 
невиробничо-
го характеру 
серед населення 
міста

24. Забезпечити  проходження  навчання  та  перевірку 

знань  визначеними  категоріями  керівних, 
педагогічних  та  інженерно-технічних  працівників 
навчальних  закладів,  інших  підприємств, 
організацій, установ всіх форм власності  з питань 
охорони праці, безпеки життєдіяльності

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій та 
охорони праці УМА та 
ЖКГ,
керівники структурних 
підрозділів 
міськвиконкому,
керівники (власники) 
підприємств всіх форм 
власності

Протягом 

року
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