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Керівникам закладів загальної
середньої, дошкільної, позашкільної
освіти
Про виконання плану заходів масовороз’яснювальної роботи на 2020 рік
щодо профілактики надзвичайних подій,
пожеж, загибелі та травмування людей на них
Відповідно до листа Чернігівської обласної державної адміністрації № 7915/04/вх/03
від 20.12.2019, з метою підвищення рівня обізнаності населення з питань безпеки
життєдіяльності, набуття навичок дій у разі виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій
різного характеру, а також формування у громадськості світоглядних та етичних основ
безпечної поведінки, надсилаємо Комплексний міжвідомчий план заходів масовороз’яснювальної роботи серед населення Чернігівської області на 2020 рік щодо
профілактики надзвичайних подій, пожеж, загибелі та травмування людей на них
(додається) та пропонуємо забезпечити його виконання у визначені терміни.
Звертаємо увагу, що необхідно спланувати та протягом 2020 року провести наступні
профілактичні заходи:
шкільний, участь у міському (обласному) етапі Всеукраїнського фестивалю Дружин
юних пожежних (лютий-травень);
тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (травень, жовтень);
етапи Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Безпека в житті – життя в
безпеці» (березень-травень);
конкурси, вікторини з навчання дітей основам безпеки життєдіяльності (упродовж
навчального року);
тематичні виступи Дружин юних пожежних, співробітників Управління ДСНС в
області серед дітей (упродовж навчального року);
батьківські збори з розглядом питання профілактики надзвичайних подій за участю
дітей (упродовж навчального року);
організувати відвідування дітьми пожежно-технічної виставки та пожежнорятувальних підрозділів Управління ДСНС в області з метою їх ознайомлення із заходами
безпеки життєдіяльності та роботою рятувальників (упродовж навчального року);
виготовлення та розміщення наочних матеріалів щодо профілактики пожеж і
надзвичайних подій невиробничого характеру в закладі освіти, з урахуванням періодів року
і характерних для них надзвичайних подій проводити оновлення даних наочних матеріалів
(постійно);
з метою здійснення агітаційно-пропагандистських заходів щодо формування у
вихованців, здобувачів освіти та їх батьків, працівників закладу освіти світоглядних та
етичних основ безпеки життєдіяльності, а також інформування громадськості про дії
оперативних служб, сприяти проведенню заходів пізнавальної акції «Запобігти. Врятувати.
Допомогти» (двічі на рік, за окремим графіком).
Заступник начальника управління
Олександр Мельниченко 33425

О. ГОРНА

Додаток

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Чернігівської обласної
державної адміністрації
__________________Андрій ПРОКОПЕНКО
"20" грудня 2019 року

Комплексний міжвідомчий план заходів
масово-роз’яснювальної роботи серед населення Чернігівської області на 2020 рік
щодо профілактики надзвичайних подій, пожеж, загибелі і травмування людей на них
№
з/п
1

2

3

Найменування заходів
На засіданнях комісій з питань ТЕБ та НС, рад з питань
безпечної життєдіяльності населення аналізувати причини
виникнення пожеж, надзвичайних подій, травмування і загибелі
людей на них, а також хід і ефективність проведення
профілактичної
масово-роз’яснювальної роботи, що
проводиться серед населення органами виконавчої влади,
місцевого самоврядування та
відомчими установами,
організаціями і закладами. За результатами цього визначати
заходи з підвищення ефективності навчання населення правилам
безпеки життєдіяльності.
Винесення на розгляд загальних зборів громадян населених
пунктів питання профілактики пожеж, надзвичайних подій,
випадків загибелі і травмування людей на них із запрошенням на
дані заходи представників місцевих підрозділів ДСНС та
Національної поліції в області.
Надавати органам виконавчої влади, місцевого самоврядування,
відомчим і громадським організаціям практичну та
інформаційну допомогу щодо навчання населення правилам
безпеки життєдіяльності.

Терміни
виконання
Щоквартально

Відповідальні
за виконання
Райдержадміністрації, виконавчі
комітети
міських рад Чернігова, Ніжина,
Новгорода-Сіверського
та Прилук (у порядку рекомендації),
Департамент з питань цивільного
захисту та оборонної роботи
облдержадміністрації

Під час
загальних
зборів
громадян

Органи місцевого
самоврядування
(у порядку рекомендації)

Упродовж
року

Управління ДСНС
в області,
навчально-методичний центр
цивільного захисту та безпеки

№
з/п
4

5

Відповідальні
за виконання
життєдіяльності
Чернігівської області
Спрямувати
діяльність
органів
влади,
місцевого
Щомісяця
Райдержадміністрації, виконавчі
самоврядування, підприємств, що обслуговують житло,
комітети
підрозділів ДСНС, Національної поліції, місцевих та відомчих
міських рад Чернігова, Ніжина,
пожежних команд, служб соціального захисту населення,
Новгорода-Сіверського та Прилук (у
газового господарства і енергонагляду на здійсненні обходів
порядку рекомендації), органи
житлового сектора, виступів серед населення і в трудових
місцевого
колективах з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної
самоврядування (у порядку
роботи з питань профілактики пожеж, надзвичайних подій,
рекомендації),
невиробничого травматизму. Особливу увагу приділити
департаменти облдержадміністрації:
роз’яснювальній роботі з людьми похилого віку, інвалідами,
соціального захисту населення,
багатодітними родинами та особами, які перебувають у
ЖКГ та ПЕК,
складних життєвих обставинах.
Управління ДСНС та ГУ НП в
області.
ПАТ «Чернігівгаз»,
ПАТ «Чернігівобленерго» (у порядку
рекомендації)
Управління освіти і
Організувати та провести в закладах освіти області:
науки
облдержадміністрації,
шкільний, районні (міські) та обласний етапи Всеукраїнського Лютий-травень
У ДСНС в області,
фестивалю Дружин юних пожежних
навчально-методичний центр
тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності
Травень, жовтень
цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності
Чернігівської області
етапи Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Безпека в
Березеньжитті – життя в безпеці»
травень
Найменування заходів

Терміни
виконання

№
з/п

Найменування заходів
конкурси, вікторини з навчання дітей основам безпеки
життєдіяльності
тематичні виступи Дружин юних пожежних, співробітників
Управління ДСНС в області серед дітей
батьківські збори з розглядом питання профілактики
надзвичайних подій за участю дітей.

6

7

8

Організувати відвідування дітьми пожежно-технічної виставки та
пожежно-рятувальних підрозділів Управління ДСНС в області з
метою їх ознайомлення із заходами безпеки життєдіяльності та
роботою рятувальників.
Виготовлення та розміщення на підприємствах, в організаціях,
установах, закладах, у приміщеннях органів влади, місцевого
самоврядування,
соціально-побутових,
комунальних,
громадських, культурно-видовищних, освітніх, медичних,
торгівельних закладів, на ринках, автобусних та залізничних
станціях
і
вокзалах, поштових, банківських відділеннях, в місцях
відпочинку людей біля водойм, громадському та залізничному
транспорті, у ліфтах, сходових клітинах або холах
багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, готелів,
санаторно-оздоровчих закладів наочних матеріалів щодо
профілактики пожеж і надзвичайних подій невиробничого
характеру.
З урахуванням періодів року і характерних для них
надзвичайних подій проводити оновлення даних наочних
матеріалів.
Доручити персоналу медичних закладів під час обслуговування
населення проводити з пацієнтами роз’яснювальну роботу щодо
профілактики побутового та опікового травматизму.

Терміни
виконання

Відповідальні
за виконання

Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року

Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Управління ДСНС
в області
Упродовж року
Райдержадміністрації, виконавчі
комітети міських рад Чернігова,
Ніжина, Новгорода-Сіверського та
Прилук (у порядку рекомендації),
органи місцевого самоврядування (у
порядку рекомендації), департаменти
облдержадміністрації: ЖКГ та ПЕК,
соціального захисту населення,
культури і туризму, національностей
та релігій, Управління
облдержадміністрації: охорони
здоров'я, освіти і науки, Управління
ДСНС в області.
Керівники підприємств, установ,
організацій
(у порядку рекомендації)
Постійно
Управління охорони
здоров'я
облдержадміністрації

№
з/п
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Найменування заходів
Організувати у наявних засобах масової інформації безкоштовне
висвітлення матеріалів з безпеки життєдіяльності населення,
періодичну трансляцію аудіо та відеороликів соціальної реклами
щодо профілактики надзвичайних подій, загибелі і травмування
людей на них, створення відповідних постійно діючих рубрик.

З метою здійснення агітаційно-пропагандистських заходів щодо
формування у населення світоглядних та етичних основ безпеки
життєдіяльності, а також інформування громадськості про дії
оперативних служб організувати проведення в населених
пунктах області заходів пізнавальної акції «Запобігти.
Врятувати.
Допомогти».

11 З використанням гучномовних вузлів підприємств, ринків,
залізничних та автобусних вокзалів і станцій, культурновидовищних закладів, вуличних телемоніторів організувати
щоденну періодичну трансляцію соціальної реклами з безпеки
життєдіяльності (аудіо- та відеоролики, тексти звернень,
застережень громадянам).

Терміни
виконання
Постійно
за пропозицією
підрозділів
Управління
ДСНС в області

Відповідальні
за виконання
Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації, виконавчі
комітети міських рад Чернігова,
Ніжина,
Новгорода-Сіверського
та Прилук (у порядку рекомендації),
райдержадміністрації, власники та
керівники засобів масової
інформації
Двічі на рік
Райдержадміністрації,
відповідно до
виконавчі комітети міських рад
погодженого
Чернігова, Ніжина, Новгородарайонними та
Сіверського та Прилук (у порядку
обласною
рекомендації), Управління освіти і
державними
науки облдержадміністрації,
адміністраціями, Управління ДСНС та ГУ НП в області.
ПАТ «Чернігівгаз»,
органами
місцевого
АТ «Чернігівобленерго», міські
самоврядування (районні) лікарні, обласний центр
графіка
екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф
(у порядку рекомендації)
Постійно
Керівники підприємств, які мають
з урахуванням
гучномовні
оперативного
вузли та телемонітори (за згодою),
стану
Управління ДСНС
в області

№
Найменування заходів
з/п
12 За пропозиціями підрозділів Управління ДСНС в області
організувати безкоштовне нанесення друкарським способом на
пакувальні матеріали, етикетки та інструкції товарів,
розрахункові книжки та платіжні документи за комунальні
послуги, рекламні проспекти тощо текстів коротких застережень
громадян про необхідність дотримання правил безпеки
життєдіяльності.
13 Рекомендувати священнослужителям під час богослужінь
звертати увагу прихожан на необхідності дотримання правил
безпеки життєдіяльності.

Начальник Управління ДСНС
України у Чернігівській області

Терміни
виконання
Постійно

Постійно

Відповідальні
за виконання
Керівники підприємств та
організацій, що здійснюють
замовлення та випуск відповідної
друкованої продукції
(за згодою),
Управління ДСНС
в області
Департамент культури і туризму,
національностей
та релігій
облдержадміністрації

Роман ГОРДОВИЙ

