КОНТРОЛЬ

від “ 03 “ червня 2014 року

Про затвердження районного
плану першочергових заходів
з профілактики травматизму
невиробничого характеру
на 2014 рік

м. Знам’янка

№ 165-р

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 Кіровоградської обласної державної адміністрації від 05 лютого
2014 року № 27-р "Про затвердження плану першочергових заходів з
профілактики травматизму невиробничого характеру у Кіровоградській області
на 2014 рік" та з метою забезпечення реалізації державної політики у галузі
охорони здоров'я населення, профілактики травматизму невиробничого
характеру на районному рівні:

ГРИГОРАШ

Протягом
року

4. Проводити профілактичну роботу серед
Відділення Державтоінспекції з
населення шляхом оприлюднення через районну обслуговування м.Знам’янка та

Зниження рівня
травматизму на
транспорті

Протягом
року

Відділення Державтоінспекції з
обслуговування м. Знам’янка та
Знам’янського району при УМВС
України в Кіровоградській області

3. Виявляти аварійно-небезпечні ділянки та місця
концентрації дорожньо-транспортних пригод на
вулично-дорожній мережі району, розробляти
заходи щодо усунення недоліків в організації
дорожнього руху, які сприяли їх виникненню

3

4

5
2

Очікуваний
результат

1

Термін
виконання
Найменування заходу

Відповідальні за організацію та
організаційне
№
з/п

1. Затвердити районний план першочергових заходів з профілактики
травматизму невиробничого характеру на 2014 рік (далі – районний план), що
додається.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним
органам міністерств і відомств України в районі, виконкомам сільських рад
району (виконавцям заходів) про хід виконання районного плану інформувати
управління агропромислового розвитку райдержадміністрації кожного півріччя
до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом.
3. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації
узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження надавати
районній державній адміністрації кожного півріччя до 10 числа місяця,
наступного за звітним періодом.

Ю.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації.

Голова районної
державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
03 червня 2014 № 165-р
РАЙОННИЙ ПЛАН
першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру на 2014 рік

І. Загальні організаційні заходи

1. Проводити облік та здійснювати аналіз причин
нещасних випадків невиробничого характеру
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 22 березня 2001 №207 "Про
затвердження Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків невиробничого характеру"

Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Щокварталу Зниження рівня
травматизму
невиробничого
характеру серед
населення
району

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

Районна рада з питань безпечної
життєдіяльності населення

Згідно з
планом
роботи ради

ІІ. Заходи щодо попередження травматизму на транспорті

3
1

2

3

газету "Сільське життя" та районну радіогазету
"Сільські вісті" матеріалів роз'яснювального та
виховного характеру, проведення виступів,
уроків в навчальних закладах

4

5

Знам’янського району при УМВС
України в Кіровоградській області,
управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад

ІІІ. Заходи щодо попередження загибелі людей від випадкових отруєнь алкоголем та іншими отруйними
речовинами
5. Вжити заходи щодо ліквідації торгівлі
харчовими продуктами на стихійних ринках
району та місцях масового відпочинку

Знам'янський міський відділ УМВС
України в Кіровоградській області

Протягом
року

Зниження
кількості
загиблих від
отруєнь

6. Проводити серед населення та школярів району
санітарно-просвітню роботу щодо дотримання
здорового способу життя, негативного
ставлення до паління, вживання алкоголю та
наркотиків

Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
відділи: освіти; молоді і спорту
райдержадміністрації, районний
центр соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, центральна
районна лікарня, комунальний
заклад "Знам'янський районний
центр первинної медико-санітарної
допомоги", відділ державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду у Знам'янському та
Олександрівському районах

Протягом
року

Зниження рівня
травматизму
невиробничого
характеру

IV. Заходи щодо попередження загибелі людей від пожеж та інших джерел вогню
7. Здійснювати державний нагляд за дотриманням Знам'янський міськрайонний відділ

Протягом

Збереження

4
1

2
вимог нормативно-правових актів у сфері
профілактики травматизму невиробничого
характеру і контроль за виконанням
профілактичних заходів з питань пожежної
безпеки

3

4

управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Кіровоградській області (далі Знам'янський МРВ управління
ДСНС України у Кіровоградській
області)

року

5
життя та
здоров'я
громадян

V. Заходи щодо попередження загибелі людей на воді
8. Посилити відповідальність виконкомів
сільських рад та орендарів щодо безпечного
облаштування місць масового відпочинку на
водних об'єктах

Відділ регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад, орендарі
водних об'єктів

Протягом
року

9. Активізувати роботу з реалізації постанови
Кабінету Міністрів України від 06 березня 2002
року № 264 "Про облік місць масового
відпочинку населення на водних об'єктах",
забезпечити реєстрацію водних об'єктів,
придатних для купання, очищення дна акваторій
від сторонніх предметів, підготовку матросіврятувальників та інвентаризацію рятувальноводолазних служб усіх форм власності

Знам'янський МРВ управління
ДСНС України у Кіровоградській
області, відділ регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації, виконкоми
сільських рад, орендарі водних
об'єктів

Протягом
року

10. Вжити заходи щодо ліквідації торгівлі
алкогольними напоями в місцях масового
відпочинку людей на водних об'єктах

Знам'янський міський відділ УМВС
України в Кіровоградській області,
виконкоми сільських рад

Протягом
року

Зниження
кількості
загиблих на
водних об'єктах
району

Зниження рівня
травматизму

VІ. Заходи щодо попередження загибелі людей від електричного струму
11. Проводити роз'яснювальну роботу серед

Знам'янський МРВ управління

Протягом

Збереження

5
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3

населення району щодо запобігання нещасним
випадкам від ураження електричним струмом

ДСНС України у Кіровоградській
області, виконкоми сільських рад

4

5

року

життя та
здоров'я людей

VІІ. Заходи щодо попередження убивств, самогубств та самоушкоджень
12. Проводити профілактичну роботу з
попередження самоушкоджень серед дітей та
молоді з розглядом питань профілактики
травматизму невиробничого характеру на
батьківських зборах

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації,
служба у справах дітей
райдержадміністрації, районний
центр соціальних служб для сім'ї,
дітей і молоді, центральна районна
лікарня, комунальний заклад
"Знам'янський районний центр
первинної медико-санітарної
допомоги", виконкоми сільських
рад

Протягом
року

Збереження
життя та
здоров'я молоді
та дітей

VІІІ. Заходи щодо попередження травмування і загибелі людей внаслідок випадкових падінь
13. У місцях з масовим перебуванням людей в
населених пунктах району обладнати тротуари,
необхідні пішохідні доріжки, освітлення в
нічний час; встановити необхідні дорожні знаки
безпеку руху

Відділення Державтоінспекції з
обслуговування м.Знам’янка та
Знам’янського району при УМВС
України в Кіровоградській області,
відділ регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад

Протягом
року

Зниження рівня
травмування і
загибелі людей
внаслідок
випадкових
падінь

Протягом

Зниження рівня

ІX. Заходи щодо попередження дитячого травматизму
14. Проводити у навчальних закладах району тижні Знам'янський МРВ управління
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безпеки життєдіяльності різного тематичного
спрямування в рамках позакласної виховної
роботи серед учнів та вихованців з питань
збереження життя та здоров'я дітей у побуті
15. Сприяння діяльності технічних, музичних,
фізкультурно-оздоровчих та інших клубів і
гуртків для проведення занять та організації
дозвілля підлітків і молоді у позаурочний час

ДСНС України у Кіровоградській
області, відділ освіти
райдержадміністрації
Відділи: освіти; культури і туризму;
молоді та спорту
райдержадміністрації, виконкоми
сільських рад

4
року

5
травматизму
серед дітей

Протягом
року

X. Заходи щодо попередження інших нещасних випадків
16. Організувати проведення заходів, семінарів та
нарад з питань безпечної життєдіяльності
населення, опублікування статей, циклу
радіопередач для висвітлення питань пожежної
безпеки, безпеки дорожнього руху, безпеки на
залізничному транспорті та водних об'єктах,
безпеки застосування засобів захисту рослин у
побуті, методів надання першої допомоги при
травмах, опіках, отруєннях, укусах тварин

Знам'янський МРВ управління
ДСНС України у Кіровоградській
області, Знам'янський міський
відділ УМВС України в
Кіровоградській області, відділи:
освіти; економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації, сектор
комунікацій з громадськістю та
інформаційної діяльності апарату
райдержадміністрації, центральна
районна лікарня, комунальний
заклад "Знам'янський районний
центр первинної медико-санітарної
допомоги", районна газета
"Сільське життя"

Протягом
року

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

Протягом

Зниження рівня

XІ. Інформаційне забезпечення
17. Сприяти у розповсюдженні продукції

Знам'янський МРВ управління
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застерігаючого та агітаційного призначення
(листівки, плакати, пам'ятки) із текстами
звернень до громадян про дотримання правил
пожежної безпеки в побуті, 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

ДСНС України у Кіровоградській
області, відділення
Державтоінспекції з
обслуговування м.Знам’янка та
Знам’янського району при УМВС
України в Кіровоградській області,
відділ освіти райдержадміністрації,
центральна районна лікарня,
комунальний заклад "Знам'янський
районний центр первинної медикосанітарної допомоги", виконкоми
сільських рад

року

травматизму
невиробничого
характеру серед
населення
району

18. Забезпечити проведення в бібліотеках та
бібліотеках навчальних закладів району
виставок літератури, бесід, семінарів з питань
безпеки життєдіяльності: пожежної безпеки,
безпеки руху, безпеки на залізничному
транспорті та водних об'єктах

Відділи: культури і туризму; освіти
райдержадміністрації

Протягом
року

19. Проводити через районну газету "Сільське
життя" та радіогазету "Сільські вісті", із
залученням відповідних фахівців, інформування
населення про причини невиробничого
травматизму та можливості їх попередження

Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
сектор комунікацій з громадськістю
та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації,
районна газета "Сільське життя"

Протягом
року

Профілактика
травматизму
невиробничого
характеру

XІІ. Заходи з організації навчання населення безпеки життєдіяльності
20. Організувати навчання населення правилам
пожежної безпеки, надання першої медичної
допомоги. Проводити роз'яснювальну роботу

Знам'янський МРВ управління
ДСНС України у Кіровоградській
області, центральна районна

Протягом
року

Зниження рівня
травматизму
невиробничого
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серед пенсіонерів, одиноких непрацездатних
громадян щодо профілактики пожеж та
нещасних випадків в побуті

лікарня, комунальний заклад
"Знам'янський районний центр
первинної медико-санітарної
допомоги", виконкоми сільських
рад
___________________________________

4

5
характеру серед
населення
району

