
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__19.12.2018__                                                                                                   №__458__ 

                                                                                    м. Лиман 

 «Про затвердження Заходів 

з поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища та 

Заходів з профілактики 

травматизму 

невиробничого характеру 

на території Лиманської 

ОТГ протягом 2018-2022 

років» 

   

 

З метою забезпечення реалізації  на території міста державної політики в 

області охорони праці, створення належних, безпечних умов життєдіяльності 

населення і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях всіх 

форм власності, зниження  аварійності і травматизму на виробництві, підвищення 

ефективності роботи щодо профілактики травматизму виробничого та невиробничого  

характеру, керуючись ст.. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити Заходи з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища на території Лиманської ОТГ протягом 2018-2022 років (додаток 1) та 

Заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру на території 

Лиманської ОТГ на період 2018-2022років ( додаток 2). 

2. Структурним підрозділам міської ради, підприємствам, установам та організаціям  

міста Лиман забезпечити виконання Заходів з поліпшення  стану безпеки, гігієни 

праці та  виробничого середовища та Заходів з профілактики травматизму 

невиробничого характеру на території Лиманської ОТГ протягом 2018-2022 років.  

3. Виконавцям заходів щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним, 

інформувати управління соціального захисту населення Лиманської міської ради про 

хід виконання Заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища та Заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру  на 

території Лиманської ОТГ протягом 2018-2022 років.  

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови   

Лиманської міської ради  Гамаюнову Ю.М.. 

 

 



       Міський голова                                                                                    П.Ф.Цимідан  

 



 

 

Додаток  1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

                         рішення виконавчого 

                 комітету міської ради 

                                                                                                                     _19.12.2018__ №__458 

 

 

ЗАХОДИ 

з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на території Лиманської ОТГ 

протягом 2018-2022 років 

 

№ 

п/п 

Найменування заходів Відповідні виконавці Очікуваний результат 

1 2 3 4 

І. Організаційні заходи 

1. Забезпечити участь у роботі комісії з питань 

безпечної життєдіяльності населення щодо 

розгляду питань з охорони праці та безпечної 

життєдіяльності населення, та вживати заходів 

щодо усунення причин нещасних випадків 

виробничого характеру. 

Управління соціального захисту населення Лиманської 

міської ради,  

Лиманське міське відділення управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України в 

Донецькій області (за згодою ) , 
 КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради, 
 КЛПЗ «Лиманська ЦРЛ», 

КЛПЗ «Обласна травматологічна лікарня»  

ДПРЗ – 21 ГУ ДСНС України у Донецькій області (за 

згодою), 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської 

ради, 

Лиманське ВП Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій 

області( за згодою) 

Сприяння у вирішенні 

питань з безпеки та 

охорони праці 

2. Сприяти проведенню заходів до Всесвітнього дня 

охорони праці 

Лиманське міське відділення управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України в 

Донецькій області (за згодою ), 

Лиманська міська координаційна рада галузевих 

профспілок,  

Керівники підприємств, установ, організацій  всіх форм 

власності 

Сприяння поліпшенню 

стану безпеки і гігієни 

праці на підприємствах 

3. Сприяти удосконаленню системи управління 

охороною праці  на підприємствах, в установах та 

Лиманське міське відділення управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України в 

Сприяння поліпшенню 

стану безпеки і гігієни 



організаціях  Лиманської ОТГ 

 

Донецькій області (за згодою ) праці на підприємствах, 

зниження рівня 

виробничого травматизму 

професійної 

захворюваності 

4 

 

Забезпечити додержання вимог чинного 

законодавства про охорону праці на 

підприємствах всіх форм власності та вжити 

заходів щодо вирішення найважливіших питань 

по запобіганню нещасних випадків, професійної 

захворюваності  та аварій на виробництві 

 

Лиманське міське відділення управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України в 

Донецькій області (за згодою )  

Керівники підприємств, установ, організацій  всіх форм 

власності 

Сприяння поліпшенню 

стану безпеки і гігієни 

праці на підприємствах, 

зниження рівня 

виробничого травматизму 

професійної 

захворюваності 

5 Продовжити навчання з питань охорони праці 

керівників та спеціалістів місцевих органів 

виконавчої влади 

Лиманське міське відділення управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України в 

Донецькій області (за згодою ) 

Підвищення рівня 

ефективності контролю за 

станом охорони праці 

6 Забезпечення організації та проведення роботи 

міської комісії з питань безпечної 

життєдіяльності населення  

Управління  соціального захист населення Лиманської 

міської ради  

Поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та 

виробничого середовища 

7 Сприяти удосконаленню системи контролю за 

проведенням предрейсового і післярейсового 

медичного огляду водіїв транспортних засобів 

КЛПЗ «Лиманська ЦРЛ» , 

КЛПЗ «Обласна травматологічна лікарня» ,  

КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради 

Профілактика виробничого 

травматизму  

8 Продовжити роботу у напрямку підвищення 

рівня якості попередніх (при прийомі на роботу) 

та періодичних медичних оглядів працівників, 

зайнятих на важких роботах і на роботах зі 

шкідливими та небезпечними умовами праці 

 

КЛПЗ «Лиманська ЦРЛ», 

 КЛПЗ «Обласна травматологічна лікарня» , 

КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради 

 Лиманське міське відділення управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України в 

Донецькій області (за згодою ) 

Профілактика 

профзахворюваності, 

інвалідності,інвалідності,  

зниження рівня 

захворюваності з 

тимчасовою втратою 

працездатності 

9 Сприяти заміні застарілого медичного 

обладнання  

КЛПЗ «Лиманська ЦРЛ» , 

 КЛПЗ «Обласна травматологічна лікарня» ,  

КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради 

Покращення надання 

медичних послуг 

10 Продовжити контроль за станом забезпеченості 

працюючих на підприємствах, в сільському 

господарстві спецодягом, спецвзуттям, іншими 

засобами індивідуального і колективного захисту 

та вжиття заходів щодо його поліпшення 

 

РФ «Донецька залізниця» (за згодою), 

Керівники підприємств, установ, організацій  всіх форм 

власності 

Сприяння забезпеченню 

засобами захисту 

працюючих та розробка 

заходів з покращення умов 

праці 

11 Продовжити контроль за своєчасністю  

проведення атестації робочих місць за умовами 

Управління соціального захисту населення Лиманською 

міської ради 

Забезпечення соціального 

захисту працюючих у 



праці  важких та шкідливих 

умовах праці. 

ІІ.Інформаційне забезпечення 

13 

 

Продовжити інформаційно - роз’яснювальну 

роботу з питань охорони праці, забезпечення 

безпеки виробництва та виробничого 

середовища  та продовжити висвітлення 

проблем і досягнень в сфері умов і охорони 

праці у засобах масової інформації 

Лиманське міське відділення управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України в 

Донецькій області (за згодою )  

ТОВ «Редакція газети «Зоря» 

Інформаційна обізнаність 

працюючих та 

забезпечення належного 

рівня  інформованості з 

питань охорони праці 

14 Сприяти інформаційному забезпеченню 

підприємств регіону щодо новітніх технологій з 

гігієни та охорони праці та проведення  

передплати на періодичні видання з питань 

охорони праці, гігієни праці та виробничого 

середовища  

Лиманське міське відділення управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України в 

Донецькій області (за згодою )  

Управління соціального захисту населення Лиманської 

міської ради  

Належний рівень 

інформованості з питань 

охорони праці 

 

 

 

Заходи розроблені управлінням  

соціального захисту населення 

 

 

 

Начальник управління 

соціального захисту населення              Г.В.Мальченко 

 

 

 

Керуючий справами             Р.О.Малий 

 

 

 

 

 



Додаток 2  
ЗАТВЕРДЖЕНО 

                         рішення виконавчого 

                 комітету міської ради 

                                                                                                                     _19.12.2018__ №__458_ 

 

ЗАХОДИ 

З ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ 

 НА ТЕРИТОРІЇ ЛИМАНСЬКОЇ ОТГ  ПРОТЯГОМ 2018-2022 РОКІВ 

№ 

п/п 

Найменування заходів Відповідні виконавці Очікуваний результат 

1 2 3 4 

І. Організаційні заходи 

1 Розглядання стану профілактики травматизму 

невиробничого характеру на засіданнях комісії з питань 

безпечної життєдіяльності населення міської ради та 

вжиття  заходів  щодо усунення причин нещасних 

випадків невиробничого характеру 

ДПРЗ – 21 ГУ ДСНС України у Донецькій області 

(за згодою), 

Управління соціального захисту населення 

Лиманської міської ради, 

Відділ житлово-комунального господарства 

Лиманської міської ради, 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради, 

КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради, 

КЛПЗ «Лиманська ЦРЛ», 

КЛПЗ «Обласна травматологічна лікарня» , 

ЦСССДМ Лиманської міської ради , 

Лиманське ВП Слов’янського ВП ГУНП в 

Донецькій області( за згодою), 

Комунальна спеціалізована аварійно-рятувальна 

служба  (за згодою) 

Усунення причин  

нещасних випадків 

невиробничого 

характеру 

ІІ Заходи щодо попередження загибелі людей на воді 
2 Підготовка плавців – рятувальників для безпечного 

функціювання вневідомчих рятувальних постів та 

забезпечення дотримання у місцях масового 

відпочинку вимог Правил охорони  життя людей на 

водних об»єктах України. 

Комунальна спеціалізована аварійно-рятувальна 

служба  (за згодою),  

АРЗСП ГУ ДСНС України у Донецькій області (за 

згодою)  

Власники місць відпочинку на воді 

Попередження 

нещасних випадків на 

воді 

3  Забезпечення обстеження та очищення територій пляжів, 

дна акваторій на водних об’єктах від сторонніх  предметів 

Комунальна спеціалізована аварійно-рятувальна 

служба  (за згодою),  

Попередження загибелі 

людей на воді 



в місцях масового відпочинку громадян. Укладення 

договорів  на постійне та обов’язкове проти аварійне 

обслуговування водних об’єктів між головами міст, 

підприємствами та організаціями всіх форм власності, з 

базами відпочинку та Донецькою комунальною 

спеціалізованою аварійно-рятувальною службою. 

АРЗСП ГУ ДСНС України у Донецькій області (за 

згодою), 

Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної 

роботи та військового обліку виконавчого комітету 

Лиманської міської ради, 

Власники місць відпочинку на воді. 

4 Проведення практичних занять у навчальних закладах: 

- щодо дотримання вимог Правил охорони життя 

людей на водних об’єктах України; 

-  цикл бесід «Надання першої допомоги потерпілим 

на воді» з залученням фахівців медичної служби 

Комунальна спеціалізована аварійно-рятувальна 

служба  (за згодою), 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради, 

КЛПЗ «Лиманська ЦРЛ», 

КЛПЗ «Обласна травматологічна лікарня»  

Попередження загибелі 

людей на воді, освоєння 

навичок надання 

першої медичної 

допомоги. 

5 Через засоби масової інформації проводити 

роз’яснювальну роботу серед населення стосовно 

виконання правил охорони життя людей на водних 

об’єктах, особливо в частині недопущення купання в 

кар’єрах, відстійниках, пожежних водоймах. Інших 

необладнаних для цього місцях. Інформування населення 

про нещасні випадки з людьми внаслідок порушення і 

невиконання цих правил. 

ДПРЗ – 21 ГУ ДСНС України у Донецькій області 

(за згодою), 

Комунальна спеціалізована аварійно-рятувальна 

служба  (за згодою) 

ТОВ «Редакція газети «Зоря» 

 

Інформаційна 

обізнаність населення 

ІІІ Заходи щодо попередження травматизму на транспорті 
6 Вжиття комплексу заходів, щодо контролю за безпекою 

дорожнього руху під час пасажирських перевезень 

автомобільним транспортом 

Лиманське ВП Слов’янського ВП ГУНП в 

Донецькій області( за згодою), 

 

Підвищення рівня 

безпеки дорожнього  

руху під час  перевезень 

пасажирів та багажу 

автомобільним 

транспортом. 

7 Вжиття заходів, спрямованих на збереження життя та 

здоров»я громадян, зниження рівня аварійності шляхом 

проведення відповідних цільових  профілактичних заходів 

(відпрацьовання). 

Лиманське ВП Слов’янського ВП ГУНП в 

Донецькій області( за згодою) 

 

Зниження рівня 

вуличної злочинності, 

зниження рівня 

дорожньо-

транспортного 

травматизму,  

профілактика 

аварійності 

8 Проведення профілактичних заходів щодо безпечної РФ «Донецька залізниця»(за згодою), Зниження рівня 



поведінки на залізниці ( при знаходженні в безпосередній 

близькості до залізничних колій, при перетинанні 

залізниці як пішки, так і за допомогою транспортних 

засобів)  в закладах освіти..  

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради, 

Заклади освіти (ЗЗСО, ЗДО тощо) які розташовані 

на території Лиманської ОТГ, 

Професійно – технічні училища та інші учбові 

заклади. 

травматизму на 

залізничному 

транспорті 

9 Введення до освітнього процесу закладів загальної 

середньої освіти вивчення Правил дорожнього руху в 1-11 

класах та підсумкові практичні заняття з Правил 

дорожнього руху один раз у чверть за планом навчальних 

екскурсій  для учнів 1-4 класів та навчальної практики для 

учнів 5-8,10 класів, проведення тижнів безпеки руху 

(перед зимовими та літними канікулами) та днів безпеки 

руху (перед весняними та осінніми канікулами). 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради, 

Лиманське ВП Слов’янського ВП ГУНП в 

Донецькій області( за згодою) 

 

Зниження рівня 

дорожньо-

транспортного 

травматизму 

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

10 Забезпечення надання невідкладної медичної допомоги  

при отруєннях грибами, алкоголем та іншими отруйними 

речовинами 

КЛПЗ «Лиманська ЦРЛ»,  

КЛПЗ «Обласна травматологічна лікарня», 

 

Покращення показників 

ефективності лікування 

11 Проведення перевірок торгових закладів, які здійснюють 

торгівлю продуктами (шаурма, інші фаст – фуди), які було 

виготовленно в антісанітарних умовах, або виготовлені з 

харчових продуктів, які не пройшли відповідні перевірки. 

Лиманське ВП Слов’янського ВП ГУНП в 

Донецькій області ( за згодою) 

 

Попередження 

летальних випадків 

щодо отруєння 

харчовими продуктами 

12 Здійснення заходів з виявлення та документування фактів 

торгівлі рибними та м»ясними продуктами, які не 

пройшли відповідних санітарних перевірок. 

Лиманське ВП Слов’янського ВП ГУНП в 

Донецькій області( за згодою) 

 

Попередження 

летальних випадків 

щодо отруєння 

харчовими продуктами 

13 Здійснення профілактичних відпрацювань ринків та 

приватного сектору з метою припинення торгівлі 

фальсифікованими спиртними напоями та спиртними 

напоями домашнього виготовлення. 

Лиманське ВП Слов’янського ВП ГУНП в 

Донецькій області( за згодою) 

 

Попередження 

випадкових отруєнь 

алкоголем 

14 Організувати та систематично проводити рейди з 

перевірки закладів, які здійснюють  реалізацію спиртних 

напоїв. 

Лиманське ВП Слов’янського ВП ГУНП в 

Донецькій області( за згодою) 

 

Попередження 

випадкових отруєнь 

алкоголем 

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

15 Здійснення відповідно до покладених завдань державного 

нагляду за додержанням вимог нормативно-правових 

ДПРЗ – 21 ГУ ДСНС України у Донецькій області 

(за згодою) 

Профілактика пожеж 



актів у сфері пожежної та техногенної безпеки 

16 Забезпечення постійного контролю за станом 

протипожежного захисту об’єктів охорони здоров»я, 

освіти і науки, а також житлових будинків, об’єктів 

літнього відпочинку та оздоровлення громадян. 

ДПРЗ – 21 ГУ ДСНС України у Донецькій області 

(за згодою), 

КЛПЗ «Лиманська ЦРЛ», 

КЛПЗ «Обласна травматологічна лікарня»,  

КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради, 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради 

Профілактика пожеж 

17 Вжиття комплексу заходів щодо забезпечення пожежної 

та техногенної  безпеки в період збирання врожаю ранніх 

зернових культур та заготівлі грубих кормів. 

ДПРЗ – 21 ГУ ДСНС України у Донецькій 

області(за згодою), 

Управління агропромислового розвитку 

Лиманської міської ради. 

Попередження пожеж 

та надзвичайних 

ситуацій 

18 Проведення роз’яснювальної  роботи щодо профілактики 

опікового травматизму персоналом медичних закладів під 

час обслуговування пацієнтів. 

КЛПЗ «Лиманська ЦРЛ», 

КЛПЗ «Обласна травматологічна лікарня» ,  

КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради, 

 

Зменшення кількості 

випадків 

невиробничого 

травматизму 

VІ Заходи щодо попередження дитячого травматизму 

19 Проведення фестивалів та змагань дружин юних 

пожежних. 

ДПРЗ – 21 ГУ ДСНС України у Донецькій області 

(за згодою), 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради 

Освоєння навичок 

поведінки при 

виникненні пожеж 

20 Проведення комплексу бесід та практичних занять з 

неповнолітніми та їх батьками із попередження дитячого 

травматизму у дитячих загальноосвітніх закладах, в ході 

яких надавати дітям інформацію про види й можливі 

фактори травмування та засоби запобігання травмування. 

Роз’яснення основних причин нещасних випадків з 

дітьми, таких як: порушення або незнання правил 

поведінки на воді, дорожнього руху, протипожежної та 

електробезпеки, низка нервно-психологічна стійкість, 

поширення негативних тенденцій і антисоціальних 

проявів серед людей. 

Лиманське ВП Слов’янського ВП ГУНП в 

Донецькій області( за згодою) 

ДПРЗ – 21 ГУ ДСНС України у Донецькій області 

(за згодою), 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради 

 

Формування навичок 

безпечної поведінки 

дітей, конструктивне 

спілкування з 

поліцейськими 

21 Щорічна інформаційна кампанія щодо попередження 

випадіння дітей з вікон (розміщення бордів, стендів, 

плакатів та інш) 

Лиманське ВП Слов’янського ВП ГУНП в 

Донецькій області( за згодою) 

 

Зменшення кількості 

випадків випадіння 

дітей з вікон. 

22 Проведення постійних превентивних заходів за участю Лиманське ВП Слов’янського ВП ГУНП в Формування у дітей і 



працівників Національної поліції з неповнолітніми у 

вигляді навчальних тренінгів та занять щодо правил 

поведінки у навчальних закладах, у позашкільний час та 

вдома, що забезпечить дітей знаннями, уміннями, 

переконаннями, необхідними кожній людині для 

збереження життя і здоров’я, надання першої допомоги 

потерпілим. 

Донецькій області( за згодою) 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради 

 

молоді цінності 

ставлення до 

особистого здоров»я та 

здоров»я інших. 

23 Забезпечення проведення комплексних заходів щодо 

удосконалення організації безпеки дорожнього руху на 

ділянках вулиць, в зоні яких розташовані дошкільні 

заклади, школи, інші учбові заклади тощо 

Лиманське ВП Слов’янського ВП ГУНП в 

Донецькій області( за згодою) 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради  

Зниження рівня  

дорожньо -

транспортного 

травматизму   

VІІ Заходи щодо попередження інших нещасних випадків 

24 Забезпечити  контроль за виконанням планів модернізації, 

ремонту і заміни ліфтів, які експлуатуються у житловому 

фонді 

Відділ житлово-комунального господарства 

Лиманської міської ради. 

Забезпеченнґ безпечної 

експлуатації ліфтів у 

житловому фонді 

25 Вжити заходів щодо утримання внутрішньо квартальних 

територій населених пунктів в безпечному стані 

(забезпечення своєчасної посипки доріжок, утримання 

конструкцій житлових будинків та доріг) 

Відділ житлово-комунального господарства 

Лиманської міської ради 

 

Попередження 

травматизму 

невиробничого 

характеру 

26 Забезпечення реалізацію комплексних заходів з 

профілактики травматизму, пов’язаного з використанням 

газу в побуті. 

Лиманська дільниця  Слов’янського УГГ (за 

згодою) 

Попередження 

травматизму із 

використанням газу у 

побуті 

27 Забезпечити  утримання у належному стані перонів, 

посадкових площадок і пішохідних настилів, а при 

несприятливих погодних умовах регулярно проводити 

очистку їх від снігу, посипку абразивним матеріалом 

РФ «Донецька залізниця» (за згодою) Попередження 

травматизму 

невиробничого 

характеру 

VІІІ Заходи з організації навчання населення з з питань безпеки життєдіяльності. 
28 Вжиття заходів щодо навчання населення з питань 

пожежної безпеки  

ДПРЗ – 21 ГУ ДСНС України у Донецькій області 

(за згодою) 

Профілактика пожеж 

29 Проведення наступних заходів: 

- інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів 

освіти; 

- дня цивільного захисту; 

- тижня знань з безпеки життєдіяльності у закладах 

загальної середньої освіти; 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради, 

Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної 

роботи та військового обліку виконавчого комітету 

Лиманської міської ради. 

Профілактика пожеж, 

надзвичайних ситуацій 



- тижня безпеки дитини дошкільного віку .  

ХІ Інформаційне забезпечення 

30 Забезпечення оперативного інформування населення через 

засоби масової інформації про наслідки аварій і нещасних 

випадків у побуті, а також  про заходи щодо профілактики 

травматизму невиробничого характеру. 

ДПРЗ – 21 ГУ ДСНС України у Донецькій області 

(за згодою),  

Лиманське ВП Слов’янського ВП ГУНП в 

Донецькій області( за згодою),  

Краснолиманське відділення  Слов’янського УГГ 

(за згодою), 

Відділ з питань  цивільного захисту, мобілізаційної 

роботи та військового обліку виконавчого комітету 

Лиманської міської ради,  

Управління соціального захисту населення 

Лиманської міської ради. 

ТОВ «Редакція газети «Зоря» 

Інформаційна 

обізнаність населення 

31 Проведення роз’яснювальної роботи серед населення 

(особливо серед літних людей та дітей) щодо додержання 

Правил безпеки для пасажирів та громадян під час 

перебування на залізничному транспорті за допомогою 

засобів масової інформації. 

РФ «Донецька залізниця» (за згодою) 

ТОВ «Редакція газети «Зоря» 

Інформаційна 

обізнаність населення 

32 Сприяти підготовці та випуску інформаційно-аналітичних 

матеріалів, листівок з пропаганди безпечної 

життєдіяльності населення; забезпечення висвітлення у 

засобах масової інформації  про хід виконання заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру. 

ДПРЗ – 21 ГУ ДСНС України у Донецькій області 

(за згодою), 

КЛПЗ «Лиманська ЦРЛ»,  

КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради,  

КЛПЗ «Обласна травматологічна лікарня», 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради, 

Відділ житлово-комунального господарства 

Лиманської міської ради. 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань безпечної 

життєдіяльності 

населення 

Заходи розроблені управлінням  

соціального захисту населення 

Начальник управління 

соціального захисту населення              Г.В.Мальченко 

 

 

Керуючий справами             Р.О.Малий 


