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ПЛАН  
 

першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру  

на території м. Бережани, сіл Лісники та Рай на 2018 рік  

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Відповідальні за координацію та  

організаційне забезпечення 

Очікуваний  

результат 

Термін 

виконанн

я 

1 2 3 4 5 

І. Загальні організаційні заходи 

1. Проведення аналізу стану і причин 

травматизму невиробничого характеру, 

його соціально-економічних наслідків, 

досліджень причин виникнення 

факторів середовища життєдіяльності, 

небезпечних для життя і здоров’я 

людини, їх властивостей, джерел 

походження, розроблення на підставі 

результатів таких аналізів і досліджень 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними 

органами оборонної та мобілізаційної  

роботи (далі відділ з питань цивільного 

захисту), відділ освіти, молоді та спорту, 

Центральна районна комунальна лікарня 

(далі ЦРКЛ), Бережанське відділення поліції 

Головного управління Національної поліції 

в Тернопільській області (далі відділ поліції 

покращиться 

робота із 

запобігання 

травматизму, 

зменшиться 

кількість 

нещасних 

випадків 

червень, 

грудень  

На доручення Кабінету Міністрів України від 20 січня 

2009 року № 52055/183/1-06 та рішення Державної 

комісії з ПТЕБ та НС від 22 грудня 2009 року №4 

 



профілактичних заходів щодо 

запобігання виникненню нещасних 

випадків невиробничого характеру 

ГУ НП в області), районний відділ 

Управління ДСНС України в області ( далі 

районний відділ УДСНС України в області)  

невиробничого 

характеру 

2. Проведення постійного моніторингу 

стану і причин травматизму 

невиробничого характеру, його 

соціально-економічних   наслідків, 

здійснення профілактичної та 

роз’яснювальної роботи із запобігання 

виник-ненню нещасних випадків 

невиробничого  характеру з подальшим 

оприлюдненням     результатів такого 

моніторингу у засобах  масової 

інформації 

відділ освіти, молоді та спорту, відділ 

цивільного захисту населення, ЦРКЛ, 

Бережанський відділ поліції, районний 

відділ УДСНС України в області 

покращиться 

робота із 

запобігання 

травматизму, 

зменшиться 

кількість 

нещасних 

випадків 

невиробничого 

характеру 

протягом 

року 

ІІ. Заходи щодо попередження загибелі людей на воді 

1. Здійснення відповідно до покладених 

завдань державного нагляду за 

додержанням вимог    нормативно-

правових актів і контролю за 

виконанням державних програм, 

пов’язаних з безпекою на водних 

об’єктах 

Бережанський відділ поліції, районний 

відділ У ДСНС України в області, 

рятувально-водолазна станція м. Бережани 

покращиться 

робота щодо 

підготовки 

місць 

відпочинку, 

зменшиться 

кількість 

загиблих на 

воді 

протягом 

року 

2. Здійснення організаційних заходів та 

контролю щодо визначення 

(відведення) місць відпочинку на 

водних об’єктах області у зонах 

масового відпочинку населення 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, користувачі та орендарі 

(балансоутримувачі) водних об’єктів 

покращиться 

робота щодо 

підготовки 

місць 

відпочинку, 

до 

початку і 

протягом 

купальног

о сезону 



 зменшиться 

кількість 

загиблих на 

воді 

3. Забезпечення перед початком 

купального сезону обстеження місць 

для купання, відведених у 

встановленому порядку, та здійснення 

контролю за встановленням 

заборонних знаків, стендів, відповідних 

оголошень у місцях, небезпечних для 

купання 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, районний відділ У ДСНС 

України в області, користувачі та орендарі 

(балансоутримувачі) водних об’єктів, 

покращиться 

робота щодо 

підготовки 

місць для 

купання, 

зменшиться 

кількість 

загиблих на 

воді 

до 

початку 

купальног

о сезону 

4. Забезпечення безпеки людей на воді під 

час проведення масових заходів у 

вихідні та святкові дні, особливо в дні 

святкування останнього дзвоника, 

Івана Купала тощо 

відділи з питань цивільного захисту 

населення, освіти, молоді та спорту, ЦРКЛ, 

Бережанський відділ поліції, районний 

відділ У ДСНС України в області, 

рятувально-водолазна станція м. Бережани, 

підвищиться 

рівень безпеки 

людей на воді 

під час 

проведення 

масових заходів  

протягом 

року 

5. Здійснення через засоби масової 

інформації інформування населення 

про заходи безпеки на водних об’єктах 

в зимовий період, роз’яснення правил 

поведінки на льоду і під час підлідного 

лову риби, а також методику надання 

домедичної допомоги 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, районний відділ У ДСНС 

України в області, редакція газети 

«Бережанське віче»,  навчально-методичний 

пункт цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності (далі – НКП НМЦ ЦЗ та 

БЖД ) 

покращиться 

робота із 

запобігання 

загибелі людей 

на воді в 

зимовий період 

протягом 

осінньо-

зимового 

та 

весняного 

періодів 

6. Організація регулярного надання 

інформації населенню щодо льодової 

ситуації на водних об’єктах, а також 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, районний відділ У ДСНС 

України в області, редакція газети 

покращиться 

робота із 

запобігання 

протягом 

осінньо-

зимового 



про усі випадки порушень правил 

поведінки на льоду, що призвели до 

трагічних наслідків 

«Бережанське віче»,   НКП НМЦ ЦЗ та БЖД 

, рятувально-водолазна станція м. Бережани 

загибелі людей 

на воді в 

зимовий період 

та 

весняного 

періодів 

ІІІ. Заходи щодо попередження травматизму на транспорті 

1. Здійснення (відповідно до 

повноважень) державного нагляду за 

додержанням вимог нормативно-

правових актів з питань попередження 

травматизму на транспорті, контролю 

за виконанням державної та 

регіональної програм з підвищення 

рівня безпеки дорожнього руху 

Відділи з питань цивільного захисту 

населення, житлово-комунального 

господарства, містобудування та  

архітектури міської ради, районний відділ У 

ДСНС України в області,  ДПП 

Бережанського відділу поліції, залізнична 

станція м. Бережани Тернопільської 

дирекції залізничних перевезень 

покращиться 

робота із 

запобігання 

травматизму на 

дорогах і 

транспорті, 

зменшиться 

кількість ДТП 

та потерпілих 

протягом 

року 

2. Залучення профільних громадських 

організацій до участі у вирішенні 

питань безпеки дорожнього руху та 

безпеки на залізничному транспорті 

Відділи з питань цивільного захисту 

населення, житлово-комунального 

господарства, містобудування та  

архітектури міської ради, відділ освіти, 

молоді та спорту, НКП НМЦ ЦЗ та БЖД 

покращиться 

робота із 

запобігання 

травматизму на 

дорогах і 

транспорті, 

зменшиться 

кількість ДТП 

та потерпілих 

протягом 

року 

3. Забезпечення обладнання аварійно-

небезпечних ділянок автомобільних 

доріг на території міста технічними 

засобами організації дорожнього руху 

ДПП Бережанського відділу поліції, філія 

«Бережанський райавтодор»  

зменшиться 

кількість ДТП 

на аварійно 

небезпечних 

ділянках 

протягом 

року 



4. Організація систематичної підготовки 

працівників відділу УПД ГУНП в 

області, водіїв транспорту з питань 

надання домедичної допомоги 

потерпілим у дорожньо-транспортних 

пригодах 

ЦРКЛ, відділ з питань цивільного захисту 

населення, районний відділ У ДСНС 

України в області 

підвищиться 

рівень надання 

допомоги та 

безпеки життя 

потерпілих в 

ДТП 

протягом 

року 

5. Забезпечення організації безпечного 

перевезення груп людей до місць 

призначення (туристичних та 

культурно-освітніх відвідувань, 

оздоровлення та відпочинку тощо) 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, районний відділ У ДСНС 

України в області,, ЦРКЛ, відділ освіти, 

молоді та спорту 

підвищиться 

рівень безпеки 

при перевезенні 

груп людей, 

зменшаться 

групові 

нещасні 

випадки на 

транспорті 

протягом 

року 

6. Проведення оперативно-

профілактичних заходів із забезпечення 

контролю підготовки 

автотранспортних підприємств, що 

надають послуги з перевезення 

пасажирів, для безпечної експлуатації 

транспортних засобів 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, районний відділ У ДСНС 

України в області, ДПП Бережанського 

відділу поліції, ПАТ «Бережаниавтотранс» 

покращиться 

рівень 

експлуатації 

транспортних 

засобів при 

перевезенні 

пасажирів 

протягом 

року 

IV. Заходи щодо попередження загибелі людей від електричного струму 

1. Забезпечення безперебійної подачі 

електроенергії до житлового сектору м. 

Бережани, місць відпочинку та 

оздоровлення, інших об’єктів з 

масовим перебуванням людей, 

контроль за правильним та економним 

Бережанський район електромереж ВАТ 

"Тернопільобленерго" 

зменшиться 

кількість 

випадків 

ураження 

людей 

протягом 

року 



використанням її та дотриманням 

техніки безпеки 

електричним 

струмом 

2. Забезпечення проведення навчання в 

начальних закладах усіх рівнів, форм та 

типів з питань правильного, безпечного 

та економного використання 

електроенергії, вмілого користування 

електричними приборами, дотримання 

техніки безпеки при їх експлуатації 

Відділи з питань цивільного захисту 

населення, освіти, молоді та спорту міської 

ради районний відділ У ДСНС України в 

області, Бережанський район електромереж 

ВАТ "Тернопільобленерго" 

зменшаться 

кількість 

випадків 

ураження 

людей 

електричним 

струмом 

протягом 

навчальн

ого року 

V. Заходи щодо попередження загибелі людей від випадкових отруєнь алкоголем 

 та іншими отруйними речовинами 

1. Залучення громадських організації до 

участі у вирішенні питань 

попередження загибелі людей від 

випадкових отруєнь алкоголем, іншими 

отруйними речовинами та з метою 

формування у громадян прагнення до 

здорового і безпечного способу життя, 

негативного ставлення до алкоголю і 

наркотиків, забезпечення належного 

виховання дітей 

ЦРКЛ, Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

НКП НМЦ ЦЗ та БЖД  

зменшиться 

кількість 

випадків 

загибелі людей 

від отруєнь 

алкоголем та 

іншими 

отруйними 

речовинами 

протягом 

року 

2. Забезпечення контролю і дотримання 

заборони продажу алкоголю та 

тютюнових виробів дітям до 18 років, 

заборони продажі алкоголю усім 

верствам населення в нічний час, 

несанкціонованих місцях, інших місцях 

масового скупчення населення 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, Бережанське районне споживче 

товариство, Бережанський відділ поліції, 

зменшиться 

кількість 

випадків 

загибелі людей 

від отруєнь 

алкоголем та 

іншими 

протягом 

року 



отруйними 

речовинами 

VІ. Заходи щодо попередження убивств, самогубств та самоушкоджень 

1. Проведення ефективної роботи з 

населенням, спрямованої на 

популяризацію здорового способу 

життя, людських демократичних 

цінностей, виховання почуття людської 

гідності та свідомості 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

районний відділ У ДСНС України в області, 

ЦРКЛ, 

значно 

зменшиться 

кількість 

випадків 

убивств, 

самогубств та 

само-

ушкоджень 

протягом 

року 

2. Впровадження активної роботи з 

малозабезпеченими, багатодітними, 

неблагополучними сім’ями, одинокими 

особами похилого віку, інвалідами, 

іншими верствами населення, які 

потребують соціальної підтримки і 

допомоги 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

районний відділ У ДСНС України в області, 

ЦРКЛ, Бережанський відділ поліції, 

організація Товариства Червоного Хреста 

України, 

підвищиться 

рівень 

підтримки і 

допомоги 

людям 

зазначеної 

категорії, 

зменшиться 

кількість 

випадків їх 

загибелі  

протягом 

року 

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

1. Здійснення державного нагляду та 

контролю за додержанням вимог 

законодавства, виконанням державних 

та регіональних програм з питань 

пожежної та техногенної безпеки, 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, районний відділ У ДСНС 

України в області, 

зменшиться 

кількість 

випадків 

виникнення 

пожеж та 

протягом 

року 



попередження загибелі людей від 

пожеж та інших джерел вогню 

загибелі людей 

від них 

2. Здійснення контролю за наявністю 

первинних засобів пожежогасіння, 

пожежних гідрантів, іншого пожежного 

обладнання, наочних інформаційних 

матеріалів протипожежної тематики на 

підприємствах, організаціях, установах 

та житловому секторі 

Відділи з питань цивільного захисту 

населення, житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури районний відділ У ДСНС 

України в області 

зменшиться 

кількість 

випадків 

виникнення 

пожеж та 

загибелі людей 

від них 

протягом 

року 

3. Забезпечення додержання вимог 

протипожежної безпеки в житловому 

секторі, державних та комунальних 

установах, лікувальних та оздоровчих 

закладах, закладах відпочинку тощо 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, ,житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури, районний відділ У ДСНС 

України в області керівники управлінь, 

організацій та установ 

зменшиться 

кількість 

випадків 

виникнення 

пожеж та 

загибелі людей 

від них 

протягом 

року 

VІІІ. Заходи щодо попередження травмування і загибелі людей внаслідок випадкових падінь 

1. Забезпечення проведення постійного 

обстеження стану будівель, карнизів, 

балконних плит, фасадів будинків в 

області 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ  житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури, керівники МКП «Господар», 

«Благоустрій» 

зменшаться 

кількість 

випадків 

руйнувань 

будівель, 

загибелі і 

травмувань 

людей 

протягом 

року 

2. Проведення роз’яснювальної роботи 

серед населення щодо правил безпечної 

поведінки під час можливих 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення,  житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

зменшиться 

кількість 

падінь, 

протягом 

осінньо-



ускладнень погодних умов в осінньо-

зимовий період 

архітектури, НКП НМЦ ЦЗ та БЖД, 

керівник МКП «Господар» 

травмувань і 

загибелі людей 

зимового 

періоду 

3. Організація своєчасної підготовки сил 

та засобів для боротьби з ожеледицею в 

зимовий період та забезпечення 

систематичного прибирання снігового 

покриву, очищення вулиць, тротуарів і 

покрівель від снігу та льоду 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення,  житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури, керівники МКП «Господар», 

зменшиться 

кількість 

падінь, 

травмувань та 

загибелі людей 

протягом 

зимового 

періоду 

4. Своєчасне інформування установ, 

організацій та населення про 

ускладнення гідрометеорологічної 

обстановки і прогнозу її розвитку 

Метеорологічна станція м. Бережани, відділ 

з питань цивільного захисту населення 

зменшиться 

кількість 

падінь, 

травмувань та 

загибелі людей 

протягом 

року 

ІХ. Заходи щодо попередження дитячого травматизму 

1. Здійснення відповідно до покладених 

завдань державного нагляду за 

додержанням вимог    нормативно-

правових актів і контролю за 

виконанням державних програм із 

запобігання дитячому травматизму 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

служба у справах дітей,  районний відділ У 

ДСНС України в області, ЦРКЛ, відділ поліції 

ГУ НП в області 

покращиться 

робота із 

запобігання 

дитячому 

травматизму 

протягом 

року 

2. Забезпечення діяльності технічних, 

музичних, фізкультурно-оздоровчих та 

інших клубів і гуртків з метою 

організації змістовного дозвілля 

підлітків і молоді  

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

відділ культур,  туризму та релігій, служба у 

справах дітей, 

покращиться 

робота із 

запобігання 

дитячому 

травматизму 

протягом 

року 



3. Забезпечення здійснення контролю за 

технічним станом обладнання дитячих 

майданчиків на подвір'ях житлових 

будинків населених пунктів  

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ  житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури, МКП «Господар» 

покращиться 

робота із 

запобігання 

дитячому 

травматизму 

протягом 

року 

4. Проведення цільових рейдів для 

виявлення безпритульних дітей з метою 

влаштування їх у соціальні заклади для 

дітей, вжиття заходів щодо організації 

оздоровлення таких дітей 

Відділ освіти, молоді та спорту, служба у 

справах дітей, Бережанський відділ поліції 

ГУ НП в області 

покращиться 

робота із 

запобігання 

дитячому 

травматизму 

протягом 

року 

5. Забезпечення організації та контролю з 

питань безпеки дітей під час 

перебування їх у дитячих оздоровчих 

закладах, посилення відповідальності 

керівників, вихователів та інших 

працівників за життя і здоров’я дітей, 

надання особливої уваги профілактиці і 

запобіганню дитячого травматизму  

Відділ освіти, молоді та спорту, служба у 

справах дітей, Бережанський відділ поліції 

ГУ НП в області, дитячі оздоровчі заклади 

покращиться 

робота із 

запобігання 

нещасним 

випадкам та 

травмування 

дітей в дитячих 

оздоровчих 

закладах 

протягом 

оздоровч

ого 

періоду 

6. Забезпечення популяризації здорового 

способу життя, залучення дітей до 

регулярних занять фізичною 

культурою та спортом, проведення в 

дитячих оздоровчих закладах 

культмасових та фізкультурно-

спортивних заходів 

Відділ освіти, молоді та спорту, служба у 

справах дітей, Бережанський відділ поліції 

ГУ НП в області, обласний центр „Спорт для 

всіх” 

покращиться 

робота із 

запобігання 

нещасним 

випадкам та 

травмування 

дітей, 

зменшиться 

рівень дитячого 

травматизму 

протягом 

року 



Х. Заходи щодо попередження інших нещасних випадків 

1. Забезпечення в установленому порядку 

перевірок споруд та атракціонного 

обладнання парків культури та 

відпочинку, інших місць масового 

відпочинку населення області на 

предмет відсутності поломок, 

несправностей обладнання, інших 

факторів загрози життю та здоров’ю 

відвідувачів, особливо дітей 

Відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури, районний 

відділ  УДСНС в області,  

зменшиться 

рівень 

травмування 

людей під час   

відпочинку і 

дозвілля в 

парках 

культури, 

інших місцях 

масового 

відпочинку 

населення 

протягом 

року 

ХІ. Заходи з організації навчання населення з питань безпеки життєдіяльності 

1. Реалізація навчальних планів і програм 

у загальноосвітніх навчальних закладах 

з питань пожежної безпеки, безпеки 

дорожнього руху, безпеки на 

залізничному транспорті, на водних 

об’єктах, а також формування у 

громадян прагнення до здорового та 

безпечного способу життя, негативного 

ставлення до вживання алкоголю та 

наркотиків, забезпечення належного 

виховання дітей і підлітків 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

районний відділ У ДСНС України в області, 

ЦРКЛ, НКП НМЦ ЦЗ та БЖД області, 

керівники навчальних закладів, 

покращиться 

рівень знань 

людей з питань 

безпеки, 

зменшиться 

кількість 

випадків 

невиробничого 

травматизму, у 

тому числі 

дитячого 

протягом 

навчальн

ого року 

2. Організація та проведення навчання 

відповідно до затвердженої тематики з 

питань безпеки життєдіяльності та 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

районний відділ У ДСНС України в області, 

покращиться 

рівень знань 

людей з питань 

протягом 

навчальн

ого року 



плану комплектування НМЦ ЦЗ та 

БЖД області на 2018 рік 

ЦРКЛ, НКП НМЦ ЦЗ та БЖД області, 

керівники навчальних закладів, 

безпеки, 

зменшиться 

кількість 

випадків 

невиробничого 

травматизму, у 

тому числі 

дитячого 

3. Проведення інструктажів із слухачами 

груп навчання у сфері цивільного 

захисту населення щодо дотримання 

правил безпеки у повсякденному житті 

та діяльності з недопущення нещасних 

випадків у побуті, на воді, дорозі, 

транспорті тощо 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

районний відділ У ДСНС України в області, 

ЦРКЛ, НКП НМЦ ЦЗ та БЖД області, 

керівники навчальних закладів, 

покращиться 

рівень знань 

людей з питань 

безпеки, 

зменшиться 

кількість 

випадків 

невиробничого 

травматизму 

 

протягом 

навчальн

ого року 

4. Проведення в закладах освіти занять по 

правилах безпеки на кризі і надання 

допомоги потерпілим 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

районний відділ У ДСНС України в області, 

ЦРКЛ, НКП НМЦ ЦЗ та БЖД області, 

керівники навчальних закладів 

покращиться 

рівень знань 

дітей та молоді 

з дотримання 

правил безпеки 

та надання 

допомоги 

потерпілим на 

кризі 

 

протягом 

осінньо-

зимового 

та 

весняного 

періодів 



5. Проведення Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності „Правила 

безпеки – правила життя” у 

загальноосвітніх школах, дитячих 

навчальних закладах  

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

районний відділ У ДСНС України в області, 

ЦРКЛ, НКП НМЦ ЦЗ та БЖД області, 

керівники навчальних закладів 

розповсюдженн

я та 

пропагування 

безпеки 

життєдіяльност

і дітей 

квітень-

травень, 

листопад-

грудень  

6. Проведення у загальноосвітніх школах, 

дитячих навчальних закладах та 

професійно-технічних училищах 

батьківських зборів щодо безпеки 

життєдіяльності дітей і підлітків під час 

зимових та літніх канікул 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

районний відділ У ДСНС України в області, 

ЦРКЛ, НКП НМЦ ЦЗ та БЖД області, 

керівники навчальних закладів 

покращиться 

робота із 

запобігання 

дитячому 

травматизму 

під час канікул 

травень, 

грудень  

7. Проведення районних, міських та 

обласного етапів Всеукраїнського 

конкурсу дитячої творчості „Безпека в 

житті – життя в безпеці” 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

районний відділ У ДСНС України в області, 

ЦРКЛ, НКП НМЦ ЦЗ та БЖД області, 

керівники навчальних закладів 

розповсюдженн

я та 

пропагування 

безпеки 

життєдіяльност

і дітей 

лютий-

травень  

8. Проведення „Тижня безпеки дитини” у 

дошкільних навчальних закладах (далі 

– ДНЗ) 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

районний відділ У ДСНС України в області, 

ЦРКЛ, НКП НМЦ ЦЗ та БЖД області, 

керівники навчальних закладів 

розповсюдженн

я та 

пропагування 

безпеки 

життєдіяльност

і дітей 

травень  

9. Створення та розвиток гуртків „Школа 

безпеки”, „Юний рятувальник” у 

системі загальної та позашкільної 

освіти 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

районний відділ У ДСНС України в області, 

ЦРКЛ, НКП НМЦ ЦЗ та БЖД області, 

керівники навчальних закладів 

розповсюдженн

я та 

пропагування 

безпеки 

протягом 

року 



життєдіяльност

і дітей 

ХІІ. Інформаційне забезпечення 

1. Удосконалення роботи з підготовки та 

розроблення звітно-статистичної 

документації та типових форм 

первинної облікової документації, 

необхідної для проведення державних 

статистичних спостережень з питань 

охорони здоров’я та захворюваності 

населення, смертності та тривалості 

життя в частині обліку причин 

нещасних випадків невиробничого 

характеру 

 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

районний відділ У ДСНС України в області, 

ЦРКЛ, Відділ статистики в бережанському 

районі 

будуть 

своєчасно 

надаватись 

звітні матеріали 

і проводитись 

робота зі 

здійснення 

аналізу та 

обстеження 

причин 

виникнення 

нещасних 

випадків 

потягом  

року 

2. Сприяння у підготовці та випуску 

збірників, бюлетенів, інформаційно-

аналітичних матеріалів у друкованих 

засобах масової інформації про 

причини і наслідки аварій та нещасних 

випадків у побуті, а також про заходи з 

профілактики травматизму 

невиробничого характеру 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

районний відділ У ДСНС України в області, 

ЦРКЛ, Відділ статистики в бережанському 

районі, НКП  НМЦ ЦЗ та БЖД області, 

редакція газети «Бережанське Віче» 

через засоби 

масової 

інформації до 

населення буде 

доводитись 

інформація про 

нещасні 

випадки, 

необхідність 

дотримання 

правил безпеки 

життєдіяльност

протягом 

року 



і та 

недопущення 

невиробничого 

травматизму 

 

3. Створення циклу радіопередач для 

висвітлення питань безпеки 

життєдіяльності, зокрема безпеки 

дорожнього руху, пожежної безпеки, 

безпеки на залізничному транспорті та 

на водних об’єктах, методів надання 

домедичної допомоги при травмах, 

опіках, отруєннях, а також для 

формування у громадян прагнення 

здорового та безпечного способу 

життя, негативного ставлення до 

вживання алкоголю та наркотиків, 

забезпечення належного виховання 

дітей і підлітків 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, відділ освіти, молоді та спорту, 

районний відділ У ДСНС України в області, 

ЦРКЛ, відділ поліції ГУНП, ВУПД в 

області, НКП  НМЦ ЦЗ та БЖД області 

через ЗМІ до 

населення буде 

систематично 

доводитись 

інформація про 

нещасні 

випадки, 

необхідність 

дотримання 

правил безпеки 

життєдіяльност

і та 

недопущення 

невиробничого 

травматизму 

 

протягом 

року 

ХІІІ. Перелік залучених профільних громадських організацій у вирішенні питань безпеки життєдіяльності 

№ 

з/п 

Найменування громадської організації,  

керівництво, юридична адреса,  

телефони 

Найменування органу управління,  

керівництво, юридична адреса, телефони 
Вид діяльності 

Термін 

діяльност

і 

1. Рятувально-водолазна служба 

Тернопільської області Товариства 

рятування на водах    України, 

начальник – Козак Василь Іванович;  

Всеукраїнська громадська організація  

„Товариство рятування на водах України”, 

Голова Центральної ради – Конотопець 

Микола 

виконання 

заходів з 

організації 

рятування 

протягом 

року 



м. Тернопіль, просп. Ст. Бандери, 27; 

тел.: (0352) 25-14-64; 25-46-29 

Архипович, 

м. Київ, Оболонський район, вул. Зої 

Гайдай, буд. 3, кв. 256; тел. (044) 412-06-04, 

411-26-53 

людей на 

водних 

об’єктах 

області;  

інша діяльність 

у сфері спорту 

2. Тернопільське обласне відділення 

Всеукраїнського громадського 

дитячого руху „Школа безпеки”, 

Голова координаційної ради – Сагайдак 

Любомир Дмитрович, 

м. Тернопіль, вул. Родини Барвінських, 

10; 

тел.: (0352) 25-37-45 

Всеукраїнська громадська дитяча 

організація „Всеукраїнський громадський 

дитячий рух „Школа безпеки”, 

Голова – Негрієнко Алла Олегівна, 

м. Київ-74, вул. Вишгородська, 21;  

тел. 050-352-01-56, 430-25-82 

популяризація 

серед дітей та 

молоді 

здорового і 

безпечного 

способу життя, 

формування 

відповідальног

о ставлення до 

питань 

особистої та 

колективної 

безпеки, 

здобуття 

практичних 

навичок та 

умінь 

поведінки в 

екстремальних 

ситуаціях 

протягом 

року 

3. Тернопільське обласне спеціалізоване 

ремонтно-будівельне підприємство 

Тернопільська обласна організація 

Добровільного пожежного товариства 

України,  

виконання 

робіт 

протипожежног

протягом 

року 



протипожежних робіт Добровільного 

пожежного товариства України,  

директор – Ковальчук Володимир  

Афанасійович, 

м. Тернопіль, вул. Котляревського, 22;  

тел.: (0352) 25-38-18; 25-14-94 

Голова – Рущак Іван Іванович; м. Тернопіль, 

вул. Котляревського, 22; тел.: (0352) 25-38-

18 

о призначення, 

реалізація 

протипожежни

х засобів 
Добровільне пожежне товариство України,  

Голова – Донський Олександр Михайлович,  

м. Харків, Київський район, вул. Шевченка,  

буд. 317; тел. (057) 719-48-01) 

 

      

                                                                                                                         

Начальник відділу з питань  

цивільного захисту населення,  

взаємодії з правоохоронними органами 

оборонної та мобілізаційної роботи                                                                                            С.В. Кисельов                                           
 


