
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

 
від "09 " вересня 2021 року                                № 160 

 

Про Заходи щодо профілактики 

травматизму невиробничого  

характеру на 2021-2022 роки   
 

Відповідно до статей 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від                             

08 листопада  2007 року № 980-p "Про затвердження плану першочергових 

заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру" (зі змінами), 

розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 25 

березня 2021 року № 240-р "Про затвердження Плану першочергових заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру в області на 2021-2022 

роки" та з метою профілактики та попередження випадків невиробничого 

травматизму на території Кропивницької міської територіальної громади: 
 

1. Затвердити Заходи з профілактики травматизму невиробничого 

характеру на території Кропивницької міської територіальної громади на 2021-

2022 роки (далі - Заходи) (додаються). 
 

2. Зобов’язати керівників виконавчих органів Кропивницької міської ради 

та рекомендувати керівникам структурних підрозділів територіальних органів 

міністерств та відомств України в області забезпечити:  

виконання Заходів, затверджених даним розпорядженням; 

підготовку інформацій про результати виконання Заходів за формою, що 

додається, та подання їх на узагальнення департаменту з питань економічного 

розвитку до 01 січня 2022 року та 01 січня 2023 року.  
 

3. Департаменту з питань економічного розвитку забезпечити підготовку 

інформацій про хід виконання розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 25 березня 2021 року № 240-р "Про затвердження Плану 

першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру 

в області на 2021-2022 роки" та їх подання до департаменту економічного 

розвитку та торгівлі облдержадміністрації до 20 січня 2022 року та 20 січня 

2023 року. 
 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М.Бєжана. 
 

 

Міський голова                       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

Марина Дмитрик 35 83 38 

 

 



      

      ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження міського голови 

          " 09 " вересня 2021 року № 160 

 

 

Заходи 

 щодо профілактики травматизму невиробничого характеру на території Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021-2022 роки 
 

№  

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальний  
за координацію та 

організаційне забезпечення 

Очікуваний результат 
Термін 

виконання 

 

1 2 3 4 5 

І. Загальні організаційні заходи 

1. Здійснення обліку та аналізу причин 

виникнення 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" 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

Кропивницької міської ради 

Визначення 

найоптимальніших 

шляхів проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної та 

профілактичної роботи 

серед населення для  

зниження рівня 

невиробничого 

травматизму 

 

Щоквартально 

протягом 

2021 - 2022 років 

2. Здійснення профілактичної та 

інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

запобігання випадкам невиробничого 

травматизму під час проведення 

інструктажів з охорони праці                             

у підприємствах, установах, організаціях 

Керівники підприємств, 

установ, організацій  

Зниження рівня 

невиробничого 

травматизму 

Згідно з 

графіками 

проведення 

інструктажів 



 

2 

1 2 3 4 5 

 
 

ІІ. Заходи щодо попередження загибелі людей на воді 
 

3. Вжиття заходів щодо заборони експлуатації 

місць масового відпочинку людей у разі 

відсутності паспорта підводної частини 

водного об’єкта, акта водолазного 

обстеження i очищення зон відведених для 

купання, розгорнутого рятувального поста 

для постійного чергування рятувальників 

 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Кропивницької 

міської ради 

 

Зменшення кількості 

загиблих на водних 

об’єктах  Кропивницької 

міської територіальної 

громади 

Протягом 

квітня - вересня 

2021 - 2022 років 

4. Визначення в установленому порядку місць 

масового відпочинку людей на водних 

об’єктах  на території Кропивницької 

міської територіальної громади та вжиття 

заходів щодо приведення ïx до  вимог 

Правил охорони життя людей на водних 

об’єктах, розташованих на території 

Кропивницької міської територіальної 

громади 

 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Кропивницької 

міської ради 

 

Зменшення кількості 

загиблих на водних 

об’єктах Кропивницької 

міської територіальної 

громади 

Протягом 

квітня-травня 

2021 - 2022 років 

5. Встановлення застережних табличок щодо 

заборони купання людей у водоймах, які не 

визначені місцевими органами влади як 

місця масового відпочинку громадян біля 

води, у тому числі i в затоплених кар’єрах 

 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Кропивницької 

міської ради 

 

Запобігання випадкам 

купання громадян у 

небезпечних місцях 

Протягом 

купального 

сезону 

2021 - 2022 років 

6. Проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи щодо правил поведінки на воді серед 

дітей, які відпочивають в оздоровчих 

закладах поблизу водного об’єкта, та  

недопущення випадків купання у місцях, які 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного 

захисту населення 

Кропивницької міської ради 

 

Підвищення рівня 

поінформованості 

громадян щодо правил 

поведінки на воді 

Протягом сезону 

відпочинку 

202 I - 2022 років 



 

3 

1 2 3 4 5 

спеціально не відведені i не обладнані 

відповідно до вимог Правил охорони життя 

людей на водних об’єктах на території 

Кропивницької міської територіальної 

громади 

 

7. Вжиття заходів щодо перевірки виконання 

умов договорів з  орендарями водойм в 

частині недопущення використання в 

рекреаційних цілях ставків, наданих для 

товарного риборозведення, наявності 

пункту про відповідальність орендарів за 

дотримання Правил та за нецільове 

використання водойм. У разі виявлення 

вищезазначених фактів - розірвання 

договорів оренди з порушниками 
 

Департамент з питань 

економічного розвитку  

Кропивницької міської ради 

Підвищення рівня 

відповідальності 

орендарів водойм 

Протягом сезону 

відпочинку 2021 - 

2022 років 

 

III. Заходи щодо попередження травматизму на транспорті 
 

8. Забезпечення оновлення інформації на 

інформаційних стендах (куточках) з 

питань   безпеки життєдіяльності у 

закладах освіти, фізичної культури та 

спорту на території Кропивницької 

міської територіальної громади щодо 

дотримання учасниками освітнього процесу   

правил дорожнього pyxу 
 

Управління молоді та спорту, 

управління освіти 

Кропивницької міської ради 

 

Підвищення рівня 

обізнаності дітей з 

правилами  дорожнього 

pyxy 

Протягом 

2021 - 2022 років 

9. Забезпечення належного освітлення вулиць, 

облаштування ïx засобами примусового 

зниження швидкості (у першу чергу, біля 

навчальних закладів), нанесення дорожньої 

розмітки та встановлення дорожніх знаків 

Головне управління житлово –  

комунального господарства 

Кропивницької міської ради 

 

Зниження рівня 

травматизму на 

автомобільному 

транспорті 

Протягом 

2021 - 2022 років 



 

4 

1 2 3 4 5 

на вулицях Кропивницької міської 

територіальної громади  
 

10. Організація та проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед громадян 

щодо безпеки на залізничному транспорті та 

об’єктах залізничної інфраструктури 

шляхом встановлення попереджувальних 

знаків, доведення правил безпечної 

поведінки за допомогою гучномовного 

зв’язку на залізничних вокзалах, 

розміщення листівок  застережного змісту в 

місцях масового перебування людей 

 

Виробничий підрозділ 

"Знам’янська дирекція 

залізничних перевезень" 

Регіональної філії "Одеська 

залізниця" АТ "Українська 

залізниця" 

Зниження рівня 

травматизму 

на залізничному 

транспорті та об’єктах 

залізничної 

інфраструктури 

Протягом 

2021 - 2022 років 

 

IV. Заходи щодо попередження загибелі людей від електричного струму 

 

11. Забезпечення проведення інформаційно- 

роз’яснювальної роботи серед учасників 

освітнього процесу щодо запобігання 

випадкам травматизму від  ураження 

електричним струмом, вимог безпеки при 

експлуатації електроприладів у формі бесід, 

лекцій тощо 

 

Управління молоді та спорту, 

управління освіти 

Кропивницької міської ради 

 

Запобігання випадкам 

травматизму, збереження 

життя та здоров’я 

громадян 

Протягом 

2021 - 2022 років 



 

5 

1 2 3 4 5 

12. Оновлення інформаційних куточків з 

матеріалами щодо запобігання випадкам 

травматизму від ураження електричним 

струмом та правил надання домедичної 

допомоги постраждалому при ураженні 

електричним струмом в консультаційних 

пунктах з питань цивільного захисту, 

створених при житлово-експлуатаційних 

організаціях 

 

 

 

Головне управління житлово – 

комунального господарства 

Кропивницької міської ради 

 

Підвищення рівня 

обізнаності громадян з 

питань безпечної 

життєдіяльності 

Протягом 

2021 - 2022 років 

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

13. Здійснення державного ветеринарно -  

санітарного контролю, державного нагляду 

(контролю) за дотриманням санітарного 

законодавства, безпечністю якості харчових 

продуктів 

Головне управління  

Держспоживслужби в області 

Покращення стану 

санітарного 

благополуччя 

Протягом 

2021 - 2022 років 

14. Вжиття заходів щодо ліквідації та 

запобігання виникненню місць 

несанкціонованої торгівлі харчовими 

продуктами 

Головне управління 

Держпродспоживслужби  

в області, Головне управління 

Національної поліції в області, 

інспекція з благоустрою, 

департамент з питань 

економічного розвитку 

Кропивницької міської ради 

 

Запобігання випадкам 

торгівлі неякісними 

продуктами харчування 

Квітень - вересень 

2021 - 2022 років 



 

6 

1 2 3 4 5 

15. Проведення просвітницької роботи серед 

населення щодо профілактики отруєнь 

грибами, захворювань на сказ, лептоспіроз, 

ботулізм через засоби масової інформації, 

шляхом розміщення відповідної інформації 

в консультаційних пунктах з питань 

цивільного захисту, створених при житлово-

експлуатаційних організаціях, 

розповсюдження листівок застережного 

змісту 

 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

області, відділ з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

Кропивницької міської ради 

 

Підвищення рівня 

поінформованості 

громадян щодо причин 

отруєнь, захворювань та 

летальних випадків  

Протягом 

2021 - 2022 років 

16. Забезпечення проведення бесід, лекцій про 

наслідки паління та вживання алкогольних 

напоїв, наркотичних засобів, інших 

отруйних речовин 

 

 

Управління освіти, управління 

молоді та спорту, управління 

охорони здоров'я 

Кропивницької міської ради 

Зменшення кількості 

випадків отруєнь,  

захворювань та 

летальних випадків  

Протягом 

2021 - 2022 років 

 

VI. Заходи щодо попередження убивств, самогубств та самоушкоджень 

 

17. Забезпечення організації в закладах    

освіти, фізичної культури та спорту на 

території Кропивницької міської 

територіальної громади профілактичної 

роботи, зокрема, соціально-педагогічного 

патронажу та психологічного патронату 

щодо попередження самоушкоджень серед 

здобувачів освіти із розглядом питань 

профілактики травматизму невиробничого 

характеру на батьківських зборах 

 

Управління освіти,  

управління молоді та спорту 

Кропивницької міської ради 

Зменшення кількості 

випадків самоушкоджень 

Протягом  

2021 - 2022 років 



 

7 

1 2 3 4 5 

18. Забезпечення проведення бесід серед 

здобувачів освіти, працівників закладів 

освіти, фізичної культури та спорту на 

території Кропивницької міської 

територіальної громади щодо дій у разi 

нападу на них сторонніх осіб із наміром 

вчинення неправомірних діянь 

 

Управління освіти, управління 

молоді та спорту 

Кропивницької міської ради 

Збереження життя та 

здоров’я здобувачів 

освіти 

Протягом 

2021 - 2022 років 

19. Організація та проведення тренінгів для 

педагогів щодо попередження насильства в 

сім’ї та у дитячому колективі 

 

Управління освіти, управління 

молоді та спорту 

Кропивницької міської ради 

Попередження 

травмування дітей 

Протягом 

2021 - 2022 років 

 

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

 

20. Здійснення державного нагляду (контролю) 

за дотриманням вимог пожежної та 

техногенної    безпеки у підприємствах, 

установах, організаціях на території 

Кропивницької міської територіальної 

громади     

   

Управління ДСНС України в 

області 

Покращення стану 

пожежної та техногенної 

безпеки на території 

Кропивницької міської 

територіальної 

громади 

Протягом 

2021 - 2022 років 

21. Підготовка та розміщення в 3MI (газетах, 

радіо, телебаченні, мережі Інтернет) 

матеріалів запобігання виникненню пожеж 

та загибелі людей на них 

 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Кропивницької 

міської ради,                  

управління ДСНС України в 

області 

 

Зменшення кількості 

пожеж та загибелі 

людей на них  

Протягом 

2021 - 2022 років 

22. Організація та проведення зустрічей з 

головами квартальних комітетів, 

населенням щодо дотримання громадянами 

правил безпечної життєдіяльності та норм 

пожежної безпеки у побуті 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Кропивницької 

міської ради,                  

управління ДСНС України в 

Підвищення рівня 

відповідальності 

громадян за      власну 

безпеку та дотримання 

норм i правил 

Протягом 

2021 - 2022 років 



 

8 

1 2 3 4 5 

 області 

 

пожежної безпеки 

23. Виготовлення та розповсюдження листівок i 

пам’яток щодо дотримання   громадянами 

правил пожежної безпеки, у тому числі у 

місцях  з масовим перебуванням людей 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Кропивницької 

міської ради, управління 

ДСНС України в області 

 

Зменшення кількості 

пожеж та загибелі людей 

на них 

Протягом 

2021 - 2022 років 

 

VIII. Заходи щодо попередження травмування i загибелі людей внаслідок випадкових падінь 

 

24. Забезпечення належного освітлення вулиць 

в темний час доби, облаштування 

прибудинкових територій,  ремонт 

асфальтового покриття тротуарів, 

пішохідних доріжок, контроль за станом 

покриття каналізаційних люків та своєчасне 

ïx відновлення, встановлення огородження 

місць проведення ремонтних робіт    на 

дорогах, тротуарах тощо 

 

Головне управління житлово – 

комунального господарства 

Кропивницької міської ради 

 

Зменшення кількості 

випадків травмування та 

запобігання    загибелі 

людей внаслідок 

випадкових подій 

Протягом 

2021 - 2022 років 

25. Встановлення попереджувальних знаків про 

можливі травмування в місцях масового 

перебування людей (транспорті, 

торговельних центрах, ринках тощо) 

 

Департамент з питань 

економічного розвитку  

Кропивницької міської ради 

Зменшення кількості 

випадків травмування та 

запобігання загибелі 

людей внаслідок 

випадкових подій 

 

Протягом 

2021 - 2022 років 

26. Організація та проведення перевірок 

технічного стану атракціонної техніки у 

парках відпочинку перед початком весняно-

літнього періоду 

 

Управління Держпраці в 

області 

 

Попередження випадків 

травмування та загибелі 

людей внаслідок 

випадкових подій 

Протягом 

2021 - 2022 років 
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IX. Заходи щодо попередження дитячого травматизму 

 

27. Забезпечення проведення із здобувачами 

освіти інструктажів з безпеки 

життєдіяльності на початку навчального 

року, при зарахуванні або оформленні до 

закладу освіти, перед початком канікул, 

виробничої практики 

 

Управління освіти, управління 

молоді та спорту 

Кропивницької міської ради 

Підвищення рівня   

обізнаності учасників 

навчально-виховного 

процесу з питань 

безпечної 

життєдіяльності 

Протягом 

2021 - 2022 років 

28. Забезпечення діяльності технічних, 

музичних, фізкультурно-оздоровчих та 

інших клубів i гуртків для проведення 

занять та організації дозвілля підлітків i 

молоді у позаурочний час 

 

Управління освіти, управління 

молоді та спорту 

Кропивницької міської ради 

Зниження рівня 

травматизму 

серед дітей та підлітків 

Протягом 

2021 - 2022 років 

29. Організація та проведення Тижнів знань 

безпеки життєдіяльності в дошкільних 

навчальних закладах та закладах загальної 

середньої освіти 

Управління освіти, управління 

молоді та спорту 

Кропивницької міської ради, 

управління ДСНС України в 

області 

 

Зниження рівня 

травматизму 

серед дітей та підлітків 

Квітень, листопад                   

щороку 

30. Організація та проведення протягом 

навчального року шкільних фестивалів 

дружин    юних пожежних 

Управління освіти, управління 

молоді та спорту 

Кропивницької міської ради, 

управління ДСНС України в 

області 
 

Зниження рівня 

травматизму серед дітей 

та підлітків 

Лютий - травень 

щороку 

31. Організація та проведення заходів із 

запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності, попередження 

домашнього насильства 

Управління з питань захисту 

прав дітей Кропивницької 

міської ради, головне 

управління  Національної 

поліції в області 
 

Зниження рівня 

травматизму серед дітей 

та підлітків 

Протягом 

2021 - 2022 років 
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Х. Заходи щодо попередження інших нещасних випадків 

 

32. Організація та проведення заходів 

(акцій,круглих столів, семінарів та нарад з 

питань безпечної життєдіяльності 

населення), запровадження циклу теле- i  

радіопередач для висвітлення питань 

пожежної безпеки, безпеки дорожнього 

pyxу, безпеки на залізничному транспорті та 

водних  об’єктах, методів надання 

домедичної допомоги при травмах, опіках, 

отруєннях, укусах тварин тощо 
 

Управління освіти, управління 

молоді та спорту, управління 

охорони здоров'я 

Кропивницької міської ради 

 

Збереження життя і 

здоров’я громадян 

Протягом 

2021 - 2022 років 

33. Організація та проведення спільних навчань 

з підрозділами пожежно - рятувальної 

служби з питань безпеки життєдіяльності 

населення та правил поведінки людей на 

воді 

 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Кропивницької 

міської ради, управління 

ДСНС України в області 
 

Збереження життя i 

здоров’я громадян 

Протягом 

2021 - 2022 років 

34. Організація навчання щодо дотримання 

правил безпечної життєдіяльності для 

людей похилого віку та осіб з особливими 

потребами 

 Департамент соціальної 

політики Кропивницької 

міської ради, 

 управління ДСНС України в 

області 
 

Збереження життя i 

здоров’я громадян 

Протягом 

2021 - 2022 років 

35. Проведення навчання населення щодо 

правил надання домедичної допомоги 

постраждалим при травмах на базі 

мобільних консультаційних пунктів з 

питань безпечної життєдіяльності 

населення 

 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності 

Кіровоградської області 

Підвищення рівня 

поінформованості 

громадян з питань 

безпечної 

життєдіяльності 

Протягом 

2021 - 2022 років 
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36. Організація та проведення громадських 

акцій  "Запобігти. Врятувати. Допомогти" із 

залученням пожежно-рятувальної техніки 

 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Кропивницької 

міської ради, управління 

ДСНС України в області 

 

Дотримання 

громадянами 

правил безпечної 

життєдіяльності 

Протягом 

2021 - 2022 років 

 

ХІI. Інформаційне забезпечення 

 

37. Здійснення інформування населення через 

засоби масової інформації із залученням 

відповідних фахівців про причини 

невиробничого травматизму та можливості 

ïx попередження 

Департамент з питань 

економічного розвитку,   

відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Кропивницької 

міської ради    
                    

Профілактика 

невиробничого 

травматизму 

Протягом 

2021 - 2022 років 

38. Організація в закладах культури та освіти 

виставок літератури, бесід, семінарів та 

інших тематичних заходів з питань 

безпечної життєдіяльності населення 

 

Управління освіти, управління 

молоді та спорту, управління 

культури і туризму 

Кропивницької міської ради 

Профілактика 

невиробничого 

травматизму 

Протягом 

2021 - 2022 років 

39. Організація та проведення заходів з 

пропаганди здорового та безпечного 

способу життя, негативного ставлення до 

вживання алкоголю, наркотиків тощо 

 

Управління освіти, управління 

молоді та спорту, управління 

культури і туризму 

Кропивницької міської ради 

 

 

Збереження життя i 

здоров’я громадян 

Протягом 

2019-2020 років 

40. Проведення інформаційно-роз'яснювальної 

роботи через засоби масової інформації 

щодо профілактики отруєнь грибами, 

захворювань на сказ, лептоспіроз, ботулізм 

Департамент з питань 

економічного розвитку, відділ 

з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення, управління 

охорони здоров'я 

Кропивницької міської ради  

Зменшення кількості 

отруєнь, травмувань 

Протягом 

2021 - 2022 років 
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41. Висвітлення у засобах масової інформації 

питань пожежної безпеки, безпеки 

дорожнього pyxy, безпеки на залізничному 

транспорті, на водних об’єктах, норм та 

правил безпечної поведінки у побуті та 

навколишньому середовищі відповідно до 

сезону, надання домедичної допомоги 

постраждалим при отруєннях, травмах, 

опіках тощо 

 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення, управління 

охорони здоров'я 

Кропивницької міської ради 

 

Профілактика випадків 

невиробничого 

травматизму 

Протягом 

2021 - 2022 років 

 

 

 

Директор департаменту                    

з питань економічного розвитку                                                                                                                        Ніна РАХУБА  


