
Україна 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

     Виконавчий комітет 

 

Рішення 

 

від       квітня    2015 р.                                                                 №  
                                                            м. Знам`янка 

 

Про затвердження плану першочергових  

заходів з профілактики травматизму  

невиробничого характеру в місті  

Знам’янці на 2015 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 17 березня 2015 

року № 104-р «Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму 

невиробничого характеру в області на 2015 рік», керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити план першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого 

характеру в місті Знам’янці на 2015 рік (далі – План) (додається). 

2. Структурним підрозділам  міськвиконкому, місцевим підрозділам центральних 

органів виконавчої влади: 

                 забезпечити виконання запланованих заходів, визначених Планом; 

                 про хід виконання Плану надавати інформацію  сектору з питань надзвичайних 

ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ  до 5 липня 2015 року і до 5 

січня 2016 року 

3. Сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою 

УМА та ЖКГ  готувати інформацію про хід виконання Плану департаменту інфраструктури та 

промисловості облдержадміністрації до 10 липня 2015 року і 10 січня 2016 року. 

4. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Знам'янської 

міської ради від  14 лютого  2014 року №48    «Про затвердження  плану першочергових заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру у місті Знам’янці на 2014 рік» 

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 

1 2 3 4 

 

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, 

охорони праці, екології та 

благоустрою УМА та 

ЖКГ 

Щокварталу 

  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 загибелі людей на воді 

 

3 Проводити профілактичну роботу серед населення з 

правил поведінки на воді 

Знам’янський МРВ 

УДСНС України в 

області, міський відділ 

освіти, КП «Знам’янська 

ЖЕК №1» 

Протягом 

року 

4 Провести місячник безпеки на водних об’єктах міста Знам’янський МРВ 

УДСНС України в 

області 

Червень 

                                    

IIІ. Заходи щодо попередження травматизму на транспорті 

 

  5. Висвітлювати у засобах масової інформації актуальні 

питання щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, 

пропагування культури поведінки учасників дорожнього 

руху для населення різних вікових категорій, наслідків 

керування транспортними засобами у стані сп’яніння, 

перевищення швидкості.  

Знам’янський відділ  ДАІ   

УМВС України в області 

Протягом 

року  

6. Організувати підготовку працівників органів внутрішніх 

справ з питань надання невідкладної медичної допомоги 

потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод. 

Забезпечити підвищення рівня підготовки учасників 

дорожнього руху щодо надання долікарської допомоги 

потерпілим у ДТП, в першу чергу тих категорій учасників 

дорожнього руху, які можуть опинитися на місці ДТП 

(водії, що здійснюють регулярні пасажирські та вантажні 

перевезення) 

Знам’янський відділ  ДАІ   

УМВС України в області 

Протягом 

року 
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1 2 3 4 

7. Вжити заходи щодо облаштування вулиць міста засобами 

примусового зниження швидкості (у першу чергу біля 

навчальних закладів), нанесення дорожньої розмітки та 

встановлення дорожніх знаків з використанням сучасних 

світлоповертаючих матеріалів на вуличній мережі міста. 

КП «Знам’янська 

житлово-експлуатаційна 

контора №1» 

Протягом 

року 

IV. Заходи щодо попередження загибелі людей від випадкових отруєнь алкоголем та 

іншими отруйними речовинами 

8. Проводити через засоби масової інформації висвітлення 

питань профілактики харчових токсикоінфекцій, отруєнь 

грибами, інфекційних захворювань. 

 

Відділ 

держсан-епідемнагляду в                                                                     

Знам’янському та 

Олександрівському 

районах 

Протягом 

року 

9. 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 

                       

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

 

10. Сприяти підготовці та розміщенню в ЗМІ (газетах, радіо, 

Інтернеті) матеріалів щодо запобігання виникнення пожеж 

та загибелі людей на них.  

Міськрайонний відділ 

управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій в 

області (далі- МРВ 

УДСНС України в 

області), УМА та ЖКГ 

Протягом 

року 

11 Проводити рейдові перевірки з представниками засобів 

масової інформації щодо пожежної та техногенної 

безпеки. 

МРВ УДСНС України в 

області 

Протягом 

року 

 Виготовляти та розповсюджувати листівки на тематику 

безпеки життєдіяльності та дотримання громадянами 

правил пожежної безпеки у місцях з масовим 

перебуванням людей. 

МРВ УДСНС України в 

області 

Протягом 

року 

                  

VI. Заходи шодо попередження загибелі людей від електричного струму 

 

 12. Проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо 

запобігання нещасним випадкам від ураження 

електричним струмом. 

РЕМ ВАТ 

«Кірово-градобленерго» 

 

Протягом 

року 

 

VII. Заходи щодо попередження убивств, самогубств та самоушкоджень 

 

 13. 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 шодо попередження травмування і загибелі людей внаслідок випадкових падінь 

 

 14. Забезпечити очищення від снігу і посипання 

протиожеледною сумішшю тротуарних доріжок 

центральної частини міста в місцях інтенсивного 

пішохідного пересування населення 

КП «Знам’янська 

житлово-експлуатаційна 

контора №1» 

Протягом 

зимового 

періоду 

1 2 3 4 
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  15 Монтування (ремонт і обслуговування існуючих) мереж 

зовнішнього освітлення тротуарів, пішохідних доріжок 

інших ділянок з інтенсивним рухом населення, 

встановлення відповідних дорожніх знаків.  

КП «Знам’янська 

житлово-експлуатаційна 

контора №1» 

Протягом 

року 

 

IX. Заходи щодо попередження дитячого травматизму 

 

  16 Проводити з учнями, вихованцями навчальних закладів 

міста інструктажі з безпеки життєдіяльності перед 

початком канікул та на початку і в кінці навчального року. 

Відділ освіти 

міськвиконкому 

Протягом 

року 

  17. 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 

18 Організувати та провести Тижні знань безпеки 

життєдіяльності в дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

МРВ УДСНС України в 

області  

Відділ освіти 

міськвиконкому 

Квітень, 

листопад 

19 Організувати та провести шкільні, міський фестивалі 

Дружин юних пожежних та забезпечити участь команд у 

зональному (обласному) етапах 

МРВ УДСНС України в 

області  

Відділ освіти 

міськвиконкому 

Квітень, 

Травень 

  

X. Заходи щодо попередження інших нещасних випадків 

 

  20. 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 

держсан-епідемнагляду в                                                                     

Знам’янському та 

Олександрівському 

районах 

Протягом 

року 

           

XI. Заходи з організації навчання населення з питань безпеки життєдіяльності 

 

21. 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 

МРВ УДСНС України в 

області, 

Управління соцзахисту 

населення,  

КП «ЗЖЕК №1» 

Протягом 

року 

22. 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, 

охорони праці, екології та 

благоустрою УМА та 

ЖКГ,   МРВ УДСНС 

України в області , 

Керівники(власники) 

підприємств всіх форм 

власності 

Протягом 

року 
 

1 2 3 4 



5 

  23. 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   

УМВС України в області,  

відділ освіти 

міськвиконкому, 

відділ культури та 

туризму міськвиконкому 

Протягом 

року 

  22. Організовувати та проводити громадські акції «Запобігти. 

Врятувати, Допомогти» із залученням 

пожежно-рятувальної техніки. 

МРВ УДСНС України в 

області 

Протягом 

року 

 

XIІ. Інформаційне забезпечення 

23 Забезпечити проведення в бібліотеках міста та 

бібліотеках шкіл виставок літератури, бесід, семінарів з 

питань безпеки життєдіяльності: безпеки руху, пожежної 

безпеки, безпеки на залізничному транспорті та водних 

об’єктах. 

  Відділ освіти 

міськвиконкому, 

відділ культури та 

туризму міськвиконкому 

Протягом 

року 

24 Вжити заходи щодо розміщення соціальної реклами з 

питань безпеки дорожнього руху у засобах масової 

інформації, на рекламних щитах, у громадському 

транспорті 

Знам’янський міський 

відділ  УМВС України в 

області, 

 Знам’янський відділ  ДАІ   

УМВС України в області 

Протягом 

року 

25 Здійснювати інформування населення через засоби 

масової інформації із залученням відповідних фахівців 

про причини невиробничого травматизму та можливості 

їх попередження. 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій, 

охорони праці, екології та 

благоустрою УМА та 

ЖКГ 

Протягом 

року 

26 Висвітлювати у засобах масової інформації питання 

безпеки життєдіяльності, зокрема пожежної безпеки, 

безпеки дорожнього руху, безпеки на залізничному 

транспорті, на водних об’єктах. 

МРВ УДСНС України в 

області,  

Знам’янський міський 

відділ  УМВС України в 

області, 

 Знам’янський відділ  ДАІ   

УМВС України в області 

Знам’янський відділ  

УМВС на транспорті 

Протягом 

року 
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