
ПЛАН 

першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Запорізькій області на 2017-2020 роки 
 

№ 
з/п 

 
Найменування заходу 

Відповідальний за координацію та організаційне 
забезпечення 

Очікуваний результат 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 5 
 

І. Загальні організаційні заходи 
 

1.1. Проводити моніторинг рівня 
травматизму невиробничого характеру, 
здійснювати аналіз показників, причин 
та соціально-економічних наслідків 

Департаменти облдержадміністрації: соціального 
захисту населення, охорони здоров'я, освіти і науки, 
управління молоді, фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, ГУ ДСНС України у 
Запорізькій області, ГУ Національної поліції України 
в Запорізькій області, Управління патрульної поліції в 
м. Запоріжжі, райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 
 

Розроблення та вжиття 
дієвих заходів для 
зниження рівня 
травматизму 
невиробничого характеру 
 

Постійно 

1.2. Забезпечити регулярний розгляд стану 
травматизму невиробничого характеру 
на засіданнях районних, міських рад 
(комісій) з питань безпечної 
життєдіяльності населення для визначення 
ефективних заходів впливу для 
покращення ситуації 
 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
 

Впровадження заходів 
для зниження рівня 
травматизму 
невиробничого характеру 

Постійно 

1.3.  Забезпечити розслідування причин 
травматизму дітей та дорослих у 
громадських місцях з вжиттям відповідних 
заходів щодо його попередження в 
подальшому 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

Попередження випадків 
невиробничого 
травматизму в 
громадських місцях 

Постійно 

 

ІІ. Заходи щодо попередження загибелі  людей на воді 
 

2.1. Забезпечити відкриття сезонних 
оздоровчих закладів, розташованих біля 
водойм, пляжів, водних станцій з 
дозволу утворених органами виконавчої 
влади відповідних комісій (з видачею 
паспорта встановленого зразка)  
 

Департаменти облдержадміністрації: соціального 
захисту населення, освіти і науки, охорони здоров’я, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, ГУ ДСНС України в Запорізькій 
області, ГУ Держсанепідслужби у Запорізькій області 
 

Попередження випадків 
загибелі людей на воді в 
літній період 

Постійно 

2.2. Забезпечити місця літнього відпочинку Райдержадміністрації, органи місцевого Попередження випадків Протягом 



 

1 2 3 4 5 
 

2 

громадян рятувальними постами, 
організувати їх функціонування в 
оздоровчий період для чого укласти 
угоди з аварійно-рятувальною службою 
на обслуговування постів. 
 

самоврядування загибелі людей на воді в 
літній період 

оздоровчого 
сезону 

2.3. Проводити рейдові перевірки в зимовий 
період щодо дотримання вимог безпеки 
на льоду річок та водоймищ 
 
 

ГУ ДСНС України у Запорізькій області, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 

Попередження випадків 
загибелі людей на воді в 
зимовий період 

Постійно 

2.4. Забезпечити оприлюднення інформації 
про терміни навігації маломірних суден 
на водоймищах Запорізької області 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури облдержадміністрації 

Попередження нещасних 
випадків на воді 

1 квартал 
2017 року 

 

ІІІ. Заходи щодо попередження травматизму на транспорті 
 

3.1. Організувати контроль за роботою служб 
безпеки руху та проведенням 
підприємствами передрейсового та 
післярейсового медичного огляду водіїв 
транспортних засобів. Розробити та 
затвердити щоквартальні графіки 
проведення рейдових перевірок робочими 
групами підприємств-пасажироперевізників. 
 
 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, ГУ Національної поліції України в 
Запорізькій області, Управління патрульної поліції в 
м. Запоріжжі, підприємства, установи та організації 
 

Зниження рівня 
травматизму 
невиробничого характеру 
на громадському 
транспорті 

Протягом  
року 

3.2. Забезпечити своєчасне обладнання 
небезпечних ділянок автомобільних 
доріг технічними засобами організації 
дорожнього руху, забезпечити 
освітлення на ділянках автодоріг 
загального користування, що проходять 
у межах населених пунктів 
 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури облдержадміністрації, 
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, 
ГУ Національної поліції України в Запорізькій 
області, Управління патрульної поліції в м. 
Запоріжжі  
 

Зниження рівня 
травмування та загибелі 
людей на транспорті 

Постійно 

3.3. Забезпечити встановлення елементів 
примусового зниження швидкості типу 
«лежачі поліцейські» в районах 
розташування установ освіти, на 
найбільш аварійних ділянках вулично-
дорожньої мережі області 
 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, ГУ Національної поліції України в 
Запорізькій області, Управління патрульної поліції в 
м. Запоріжжі  
 
 

Зниження рівня 
травмування та загибелі 
людей на транспорті 

Протягом  
року 



 

1 2 3 4 5 
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3.4. Продовжити роботу з поліпшення 
обладнання залізничних переїздів, що не 
охороняються, засобами попереджувальної 
звукової та світлової сигналізації 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури облдержадміністрації,               
ВСП «Запорізька дирекція залізничних перевезень»  
ДП «Придніпровська залізниця» 
 

Зниження рівня 
травматизму 
невиробничого характеру 
на залізничному 
транспорті 
 

Протягом  
року 

3.5. Забезпечити своєчасне проведення 
комісійних обстежень залізничних 
переїздів на території області. 
  

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури облдержадміністрації,               
ВСП «Запорізька дирекція залізничних перевезень»  
ДП «Придніпровська залізниця» 
 

Зниження рівня 
травматизму 
невиробничого характеру 
на залізничному 
транспорті 
 

Двічі на рік 

3.6. Забезпечити розірвання договорів про 
організацію перевезень пасажирів з 
перевізниками, з вини водіїв яких скоєні 
дорожньо-транспортні пригоди зі 
смертельними випадками 
 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури облдержадміністрації, 

Зниження кількості 
дорожньо-транспортних 
пригода із участю 
пасажирського 
транспорту 

У випадку 
скоєння 

ДТП 

3.7. Забезпечити проведення комісійних оглядів 
вулично-дорожньої мережі загального 
користування Запорізької області з метою 
визначення їх готовності до експлуатації 
в літній та зимовий період року. 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, ГУ Національної поліції України в 
Запорізькій області, Управління патрульної поліції в 
м. Запоріжжі, служба автомобільних доріг 
Запорізької області 
 
 

Недопущення фактів 
аварійності на 
автошляхах з причин 
незадовільних дорожніх 
умов 

Квітень, 
жовтень 

 

IV. Заходи щодо попередження загибелі  людей від електричного струму 
 

4.1. Привести у відповідність вимогам 
діючих норм та правил 
електрогосподарство об`єктів з масовим 
перебуванням людей, закладів охорони 
здоров`я та освіти, місць відпочинку  

Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки, 
охорони здоров’я, райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування, ГУ ДСНС України в 
Запорізькій області 
 

Попередження випадків 
травмування людей від 
електричного струму 

Постійно 

4.2. Проводити перевірки технічного стану 
внутрішньодворових та внутрішньо 
квартирних електроустановок у 
приватних абонентів 
 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, ВАТ «Запоріжжяобленерго»  
 

Зменшення кількості 
випадків травмування людей 
від електричного струму 
 

Протягом  
року 

4.3. Обстеження технічного стану та стану 
охорони праці при експлуатації 
електроустаткування дитячих 
оздоровчих закладів та баз відпочинку 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, ГУ Держпраці у Запорізькій області, 
ВАТ «Запоріжжяобленерго», ГУ ДСНС України в 
Запорізькій області 

Попередження випадків 
травмування дітей від 
електричного струму 
 

Постійно  



 

1 2 3 4 5 
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V. Заходи щодо попередження загибелі  людей від випадкових отруєнь алкоголем та іншими отруйними речовинами 
 

5.1. Організувати проведення комплексних 
перевірок з питань дотримання правил 
торгівлі на ринках, у роздрібній 
торговельній мережі та інших об’єктах 
підвищеного епідеміологічного ризику.  
 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, ГУ Держсанепідслужби у 
Запорізькій області, ГУ Національної поліції України 
в Запорізькій області, Управління патрульної поліції 
у м. Запоріжжі 
 

Попередження випадків 
випадкових отруєнь 
серед населення 

Протягом  
року 

5.2. Проводити санітарно-просвітню роботу 
шляхом висвітлення в ЗМІ питань щодо 
профілактики харчових отруєнь, отруєнь 
населення алкоголем, грибами тощо 
 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, ГУ Держсанепідслужби у 
Запорізькій області 
 

Попередження випадків 
отруєнь алкоголем та 
іншими отруйними 
речовинами 
 

Протягом  
року 

5.3. Вживати просвітницьких заходів щодо 
боротьби з пияцтвом, наркоманією в 
містах, районах, на підприємствах 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, ГУ Національної поліції України в 
Запорізькій області, Управління патрульної поліції у 
м. Запоріжжі 

Попередження випадків 
випадкових отруєнь 
серед населення 

Протягом  
року 

 

VI. Заходи щодо попередження убивств, самогубств та самоушкоджень 
 

6.1. Вжити заходів щодо поширення 
сучасних форм та методів профілактики 
суїцидів – психіатричних та 
психологічних консультацій, «телефонів 
довіри» 

Департаменти облдержадміністрації: охорони 
здоров’я, освіти і науки, управління молоді, фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, лікувально-профілактичні заклади 
області 
 

Попередження випадків 
вбивств, самогубств та 
самоушкоджень 

Постійно 

6.2. Проводити аналіз стану та причин 
самогубств та самоушкоджень, за 
результатами вживати відповідних заходів.  
 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, лікувально-профілактичні заклади 
області 
 

Попередження випадків 
самогубств та 
самоушкоджень  
 

Постійно 

6.3. Проводити семінари працівників органів 
внутрішніх справ та лікарів-психіатрів з 
питань взаємодії щодо попередження 
антигромадських проявів осіб, які 
страждають психічними захворюваннями 
 

ГУ національної поліції України в Запорізькій 
області, КУ «Обласна психіатрична лікарня» 

Попередження випадків 
убивств та нанесення 
тілесних ушкоджень 

Постійно 

6.4. Забезпечити проведення постійно діючих 
психолого-педагогічних семінарів для 
працівників педагогічних закладів:  

Департамент науки та освіти облдержадміністрації, 
служба у справах дітей облдержадміністрації 

Попередження випадків 
самогубств та 
самоушкоджень серед 

Постійно 



 

1 2 3 4 5 
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 - «Емоційні розлади у дітей» 
- «Соціально – психологічні аспекти 
суїцидальної поведінки серед 
неповнолітніх».; 
- «Шляхи допомоги при потенційному 
суїциді» 

дітей та підлітків 

 

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

7.1. Проводити роботу щодо приведення 
об’єктів соціального обслуговування 
населення, закладів оздоровлення та 
відпочинку, закладів охорони здоров’я, 
навчальних закладів, місць проведення 
масових заходів у відповідність з 
нормами пожежної та техногенної безпеки 
 

Департаменти облдержадміністрації: соціального 
захисту населення, освіти і науки, охорони здоров’я, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, ГУ ДСНС України в Запорізькій 
області 

Попередження випадків 
загибелі людей від 
пожеж, тощо 

Постійно 

7.2. Забезпечити приведення шляхів евакуації у 
будинках з масовим перебуванням людей 
у відповідність з чинними нормами та 
проводити експертизу будівель і споруд, 
які знаходяться у технічно 
незадовільному стані.  
 

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації, ГУ ДСНС 
України в Запорізькій області, райдержадміністрації, 
органи місцевого самоврядування 
 

Попередження 
виникнення 
надзвичайних подій у 
житловому секторі 

Постійно 

7.3. Проводити рейдові перевірки з 
дотримання вимог безпеки 
життєдіяльності, пожежної безпеки щодо 
попередження:  
- пожеж у лісовому фонді;  
- під час збирання врожаю зернових; 
- виникнення надзвичайних подій у 
житловому секторі з причин порушення 
правил пожежної безпеки щодо 
використання електричних, газових 
приладів та пічного опалення у побуті 
 

Департамент житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, ГУ ДСНС України у 
Запорізькій області, райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
 
 

Зменшення кількості 
нещасних випадків, 
пов’язаних з порушенням 
правил пожежної безпеки 

Постійно 

7.4. Здійснити спільні перевірки місць 
зберігання та реалізації піротехнічної 
продукції, дотримання торгівельними 
організаціями та підприємцями умов 
виданих погоджень та дозволів 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, ГУ ДСНС України у Запорізькій 
області, ГУ Національної поліції України у 
Запорізькій області, Управління патрульної поліції в 
м. Запоріжжі 

Зменшення травматизму 
під час реалізації, 
зберігання та 
використання 
піротехнічних виробів 

Протягом  
року 
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VIII. Заходи щодо попередження травмування і загибелі  людей внаслідок випадкових падінь 
 

8.1. Вживати заходи щодо утримання 
внутрішньоквартальних територій 
населених пунктів в безпечному стані 
(забезпечення своєчасного ремонту, 
посипки пішохідних доріжок, закриття 
колодязів зовнішніх інженерних мереж 
тепловодопостачання, обстеження 
водопровідних колодязів, свердловин, 
утримання конструкцій житлових 
будинків у належному стані) 
 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, Департаменти житлово-
комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації, ГУ Держпраці у Запорізькій 
області 
 

Попередження нещасних 
випадків невиробничого 
характеру внаслідок 
випадкових падінь 

Постійно 

8.2. Забезпечити проведення випробовувань 
технічного стану паркових атракціонів 
перед початком відпочивального сезону. 
Видавати дозволи на розміщення та 
експлуатацію пересувних атракціонів 
виключно за рішенням тимчасових 
комісій з надання дозволів, створених 
органами місцевого самоврядування. 
 

Районні державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування, ГУ Держпраці у Запорізькій області, 
ГУ ДСНС України у Запорізькій області 

Зменшення травматизму 
невиробничого характеру 
під час використання 
атракціонної техніки 

Перед 
початком 

експлуатації 

8.3. Забезпечити контроль щодо своєчасної 
заготівлі інвентарю та матеріалів для 
боротьби з ожеледицею та снігопадами в 
зимовий період 

Департамент житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

Попередження нещасних 
випадків невиробничого 
характеру внаслідок падінь 

Постійно 

 

IX. Заходи щодо попередження дитячого травматизму 
 

9.1. Проводити для дітей напередодні 
учбових канікул єдині уроки безпеки 
дорожнього руху, а з 20 серпня по 20 
вересня організовувати проведення в 
області загальнодержавного конкурсу - 
рейду «Увага! Діти на дорозі».  
 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ГУ 
Національної поліції України в Запорізькій області, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 
 

Зниження рівня дитячого 
травматизму 

Постійно 

9.2.  Проводити профілактичні рейди 
«Канікули», «Вокзал» та спільні 
інспектування сімей з дітьми, які 
опинились у складних життєвих 
обставинах з метою профілактики 

Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки, 
соціального захисту населення, управління у справах 
дітей облдержадміністрації, ГУ Національної поліції 
України в Запорізькій області, райдержадміністрації, 
органи місцевого самоврядування 

Попередження дитячого 
травматизму 

Постійно 



 

1 2 3 4 5 
 

7 

бездоглядності і безпритульності та 
надання їм першочергової допомоги. 
 

 

9.2. Долучатися до проведення змагань, 
фестивалів, конкурсів, вікторин, 
громадських акцій з питань безпечної 
життєдіяльності, профілактики пожеж та 
надзвичайних подій за участю дітей:  
- Всеукраїнський фестиваль дружин 
юних пожежників;  
- Всеукраїнський громадський дитячий 
рух «Школа безпеки»;  
- дні, тижні, місячники безпеки 
життєдіяльності;  
- конкурс «ДСНС очима дітей»; « 
- Безпечне дитинство – майбутнє країни»; 
- «Герой рятувальник року»;  
- «Зустрінемо Новий рік безпечно»; 
- змагань загонів юних інспекторів руху 
та команд веселих і кмітливих юних 
інспекторів руху 
 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ГУ 
ДСНС України в Запорізькій області, ГУ 
Національної поліції України в Запорізькій області 
Товариство Червоного Хреста України, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 
 

Попередження дитячого 
травматизму 

Постійно 

9.3. Здійснювати комплексні і тематичні 
перевірки в закладах освіти щодо 
додержання вимог чинного 
законодавства у сфері профілактики 
травматизму невиробничого характеру 
 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 
 

Зменшення кількості 
нещасних випадків 
дитячого травматизму 

Постійно 

9.4. Забезпечити в освітніх закладах серед 
учасників навчально-виховного процесу: 
- проведення інструктажу з безпеки 
життєдіяльності перед початком 
навчального року та канікул; 
- вивчення питань надання першої 
домедичної допомоги 

 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ГУ 
ДСНС України у Запорізької області 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 
 

Зниження рівня дитячого 
травматизму 

Протягом  
року 

9.5. Вжити заходів з профілактики 
суїцидальної поведінки серед учнів 
навчальних закладів області, 
попередження насильства в сім’ї  

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 
управління молоді, фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
 

Попередження випадків 
самогубств та само 
ушкоджень серед учнів 

Протягом  
року 
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9.6. Організувати оперативне інформування 
керівників навчальних закладів про 
нещасні випадки, які сталися з дітьми, з 
метою попередження таких випадків у 
подальшому 
 

Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки, 
охорони здоров’я, з питань цивільного захисту 
населення, ГУ ДСНС України в Запорізькій області,  
ГУ Національної поліції України в Запорізькій 
області  

Попередження нещасних 
випадків серед дітей 

Постійно 

9.7. Забезпечити вивчення, оцінку і 
прогнозування показників здоров'я дітей, 
встановлення факторів навколишнього 
середовища, що шкідливо впливають на 
їх здоров'я, координацію роботи щодо 
попередження захворювань, отруєнь а 
також здійснення контролю за 
усуненням їх причин та умов виникнення 
і поширення. 
 

Департаменти облдержадміністрації:  освіти і науки,  
охорони здоров’я, Головне управління 
Держсанепідслужби у Запорізькій області, ДУ 
«Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ 
України» райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 
. 

Стабілізація рівнів 
поширеності загальних 
захворювань, покращення 
стану здоров’я дітей 

Постійно 

9.8. Забезпечити особливий контроль за 
організацією режиму навчально-
виховного процесу, роботою груп 
подовженого дня, проведенням уроків 
фізкультури, трудового навчання, з метою 
попередження дитячого травматизму, 
убезпечення дітей від непомірних 
емоційних та фізичних перевантажень. 

Департамент освіти і науки Запорізької обласної 
державної адміністрації,  Головне управління 
Держсанепідслужби у Запорізькій області, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 

Покращення стану 
здоров’я дітей,  
зменшення показників 
дитячого травматизму 

Постійно 

 

X. Заходи щодо попередження інших нещасних випадків 
 

10.1 Забезпечити проведення заходів з 
регулювання чисельності бродячих 
тварин. Забезпечити спільне 
організаційно-методичне керівництво 
роботою зацікавлених служб щодо 
профілактики сказу та проведення 
роз'яснювальної роботи серед населення 
 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, ГУ ветеринарної медицини в 
Запорізькій області 
 

Попередження нещасних 
випадків невиробничого 
характеру внаслідок 
укусів тварин 
 

Постійно 

10.2 Проводити коригування бази даних 
потенційно небезпечних територій та 
об'єктів з метою визначення їх ризику 
 

Департаменти охорони здоров'я 
облдержадміністрації, ГУ ДСНС України в 
Запорізькій області, ГУ Держпраці у Запорізькій 
області, райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 
 

Зниження рівня 
травматизму 
невиробничого характеру 

Постійно 
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10.3 Продовжити підготовку працівників 
органів внутрішніх справ, рятувальних 
служб з питань надання домедичної 
допомоги травмованим 
 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, 
ГУ національної поліції України в Запорізькій 
області, ГУ ДСНС України у Запорізькій області, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, підприємства, установи, організації 
 

Забезпечення 
своєчасного надання 
домедичної допомоги 
травмованим 
 

Протягом  
року 

10.4 Забезпечити систематичний контроль за 
якістю обслуговування споживачами 
газових приладів, димових і 
вентиляційних каналів та їх оголовків.  

Департамент житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, територіальне управління 
Держпраці у Запорізькій області, ПАТ “Запоріжгаз” 
  

Попередження нещасних 
випадків невиробничого 
характеру внаслідок 
отруєнні газом 

Постійно 

 

ХІ. Заходи з організації навчання  населення з питань безпеки життєдіяльності 
 

11.1 Організовувати в закладах освіти, 
трудових колективах читання лекцій і 
проведення бесід із профілактики 
невиробничого травматизму з 
залученням відповідних фахівців. 

Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки, 
охорони здоров’я, управління молоді, фізичної 
культури та спорту, ГУ ДСНС України у Запорізькій 
області, ГУ Національної поліції України у 
Запорізькій області, служба у справах дітей 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування, підприємства, установи, 
організації 
 

Попередження нещасних 
випадків невиробничого 
характеру  
 

Постійно 

11.2 Забезпечити проведення роз’яснювальної 
роботи з попередження ДТП, пожеж, 
утоплень, дитячого травматизму, 
отруєнь, сказу серед людей, злочинності 
та правопорушень в засобах масової 
інформації, в трудових колективах, 
установах освіти 
 

Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки, 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, 
управління молоді, фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, ГУ ДСНС України у 
Запорізькій області, ГУ Національної поліції України в 
Запорізькій області, райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
 

Зниження кількості 
нещасних випадків 

Постійно 
 

11.3 Проводити навчання населення щодо дій 
у разі виникнення повені, паводка, 
буревію, різкого зниження температур, 
снігових заметів, зниження видимості в 
акваторії Азовського моря та 
Каховського водосховища 

Департамент з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, ГУ ДСНС України у 
Запорізькій області, Запорізький обласний центр з 
гідрометеорології, райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
 

Закріплення необхідних 
навиків поведінки у разі 
настання надзвичайних 
ситуацій 
 

Протягом  
року 

 

XII. Інформаційне забезпечення 
 

12.1 Надавати інформаційну допомогу для 
розміщення оперативних даних про ДТП 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, ГУ Національної поліції України в 

Попередження нещасних 
випадків на транспорті 

Протягом  
року 
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з постраждалими на стендах з безпеки 
дорожнього руху в кооперативних гаражах 
і на платних автостоянках з метою 
виховно - профілактичного впливу на 
водіїв автотранспортних засобів 
індивідуального користування 
 

Запорізькій області 
 

12.2 Продовжити роботу щодо висвітлення в 
ЗМІ проблеми безпеки дорожнього руху, 
пожежної безпеки, безпечної поведінки 
на воді тощо. Організувати роботу щодо 
постійної трансляції звернень та 
розповсюдження продукції агітаційного 
призначення (листівки, плакати, 
пам’ятки) з питань безпеки 
життєдіяльності населення 
 

Департаменти облдержадміністрації: соціального 
захисту населення, житлово-комунального 
господарства та будівництва, охорони здоров’я, 
управління молоді, фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, ГУ Національної поліції 
України в Запорізькій області, ГУ ДСНС України у 
Запорізькій області, Запорізька обласна державна 
телерадіокомпанія, райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
 

Попередження нещасних 
випадків невиробничого 
характеру 

Протягом  
року 

12.3 Організовувати та проводити 
інформаційно-просвітницькі заходи з 
питань пропаганди здорового способу 
життя, протидії насильству в сім’ї та 
наслідків шкоди зловживання 
алкогольними напоями та наркотичними 
препаратами 
 

Департаменти облдержадміністрації: соціального 
захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки, 
управління молоді, фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, центри соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 
 
 

Зниження рівня 
нещасних випадків, 
пов’язаних з насильством 
у сім’ї,  алкогольними та 
іншими отруєннями 

Постійно 

12.4 Забезпечити проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи через ЗМІ щодо 
правил користування природним і 
зрідженим газом у побуті.  
 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування, Головне управління ДСНС України 
у Запорізькій області, ПАТ «Запоріжгаз» 
 

Зменшення кількості 
аварій, пов’язаних з 
використанням газу у 
побуті 

Постійно 

 


