
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________         №________ 

м. Лиман 
 

Про створення  

комісії з питань безпечної 

життєдіяльності населення 

 

 

 

З метою створення належних, безпечних умов життєдіяльності населення і 

здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 

власності, зниження аварійності і травматизму на виробництві, підвищення 

ефективності роботи щодо профілактики травматизму виробничого та невиробничого 

характеру на території Лиманської об’єднаної територіальної громади відповідно до  

Закону України “Про охорону праці”, керуючись ст.34 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити комісію з питань безпечної життєдіяльності населення та затвердити її 

склад (додаток 1) 

2. Затвердити Положення про комісію з питань безпечної життєдіяльності населення 

(додаток 2) 

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.03.2019 № 99 “Про створення 

комісії з питань безпечної життєдіяльності населення” (зі змінами) визнати такими, 

що втратило чинність. 

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

Афоніна Ю. А. 

 

 

Міський голова        О. В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

________________ №____________ 

 

 

Склад комісії  

з питань безпечної життєдіяльності 

населення 

 

 

Афонін Юрій Анатолійович   заступник міського голови, голова комісії 

 

Титаренко Володимир Іванович  начальник відділу з питань цивільного 

захисту, мобілізаційної роботи та 

військового обліку виконавчого комітету 

Лиманської міської ради, заступник 

голови комісії 

 

Поцепай Оксана Ігорівна головний спеціаліст сектору з питань 

праці управління соціального захисту 

населення Лиманської міської ради, 

секретар комісії 

 

Члени комісії 

 

Андреєв Сергій Валерійович головний державний інспектор відділу 

нагляду в агропромисловому комплексі, 

житлово-комунальному господарстві та 

соціально-культурній сфері управління 

нагляду в промисловості і на об’єктах 

підвищеної небезпеки Головного 

управління Держпраці у Донецькій 

області ( за згодою) 

 

Бікаєв Віктор Шавкатович інженер з охорони праці КНП “ЦПМСД” 

Лиманської міської ради (за згодою) 

 

Гайдуков Сергій Володимирович начальник відділу забезпечення заходів з 

попередження надзвичайних ситуацій у 

Лиманському районі, центру 

забезпечення діяльності ГУ ДСНС 

України у Донецькій області (за згодою) 

 

Ганул Євген Юрійович начальник Лиманського міського 

відділення Фонду соціального 



страхування управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування 

України в Донецькій області (за згодою)  

 

Діденко Надія Миколаївна  начальник управління освіти, молоді та 

спорту Лиманської міської ради  

 

Мальченко Ганна Вікторівна начальник управління соціального 

захисту населення Лиманської міської 

ради 

 

Мацегора Валентина Степанівна інженер з охорони праці КП “Лиманська 

СЕЗ” ( за згодою) 

 

Терещенко Леонід Станіславович дільничний офіцер поліції відділу поліції 

№ 3 Краматорського районого 

управління поліції (за згодою) 

 

Реброва Марина Володимирівна головний спеціаліст відділу з питань 

праці виконавчого комітету Лиманської 

міської ради 

 

Савченко Вадим Леонідович начальник структурного підрозділу 

“Технічна служба” Регіональної філії 

“Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниц”  

 

Соляник Юлія Сергіївна головний спеціаліст відділу ЖКГ 

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради 

 

Сушко Ірина Станіславівна інженер з охорони праці КЛПЗ 

“Лиманська центральна районна лікарня” 

(за згодою) 

 

Шепель Михайло Вікторович начальник КЗ “Лиманський центр 

безпеки громадян” (за згодою) 

 

Шуляченко Ірина Олексіївна начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення      Г.В. Мальченко 

 

 

Керуючий справами       О. В. Погорелов 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

__________ №________  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань безпечної життєдіяльності населення 

 

1. Комісія з питань безпечної життєдіяльності населення (далі - комісія) утворюється 

виконавчим комітетом Лиманської міської ради з метою забезпечення реалізації на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади державної політики у сфері 

охорони праці, життя та здоров’я людей на виробництві та у побуті, створення та 

впровадження міської системи управління охороною праці. 

Комісія є дорадчим органом виконкому Лиманської міської ради і діє на    

громадських засадах. 

2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

нормативно-правовими актами Президента України, Верховної ради України, 

Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Донецької обласної державної 

адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації, рішеннями Лиманської 

міської ради, її виконкому, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-

правовими актами та цим Положенням. 

3. Основними завданнями  комісії є: 

3.1 Оцінка стану безпеки життєдіяльності на території Лиманської  об’єднаної 

територіальної громади, визначення негативних тенденцій, екстремальних ситуацій та 

факторів ризику в забезпеченні безпеки праці, збереження життя та здоров’я людей на 

виробництві та у побуті. 

3.2 Розробка програм, комплексних планів і заходів щодо поліпшення роботи з 

профілактики виробничого та побутового травматизму, нещасних випадків. 

3.3 Координація діяльності виконавчих органів Лиманської міської ради, 

підприємств, установ, організацій усіх форм власності, які здійснюють свою 

діяльність на території Лиманської об’єднаної територіальної громади (далі-суб’єкти 

господарювання), щодо реалізації державної політики у сфері охорони праці, здоров’я 

та життя людей на виробництві та у побуті. 

4. Комісія має право: 

4.1 Отримувати у встановленому порядку від управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів Лиманської міської ради, суб’єктів господарювання 

необхідну інформацію для виконання покладених на них завдань. 

4.2 Запрошувати на свої засідання суб’єктів господарювання для розгляду питань 

охорони життя та здоров’я людей на виробництві та у побуті. 

4.3 Утворювати у разі потреби, для виконання покладених на неї завдань тимчасові 

робочі групи.  

4.4 Залучати до участі у своїй роботі представників структурних підрозділів 

Лиманської міської ради та інших представників суб’єктів господарювання за 

погодженням з їх керівниками. 

5. Комісія утворюється у складі голови комісії, заступника голови комісії, секретаря 



комісії та членів комісії. Персональний склад комісії, Положення про комісію та 

внесення змін до них затверджуються рішенням виконавчого комітету Лиманської 

міської  ради. 

6. Основною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться згідно з планом 

роботи на півріччя, але не рідше 1 разу на квартал. Організація роботи комісії 

здійснюється головою комісії шляхом затвердження планів роботи комісії, внесення 

пропозицій та формування порядку денного засідань комісії, видання розпоряджень у 

межах своїх повноважень.  

7. У період запровадження в Україні режиму надзвичайної ситуації, здійснення 

заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, 

пандемій проводити засідання комісії в режимі відео конференції або аудіо 

конференції (дистанційне засідання). 

8. Рішення про скликання засідань комісії приймає голова комісії. Засідання комісії 

веде голова комісії, а у разі його відсутності - заступник голови комісії. У разі 

відсутності голови комісії та його заступника, засідання комісії проводить  

головуючий, який обирається зі складу комісії. 

9. Організаційне забезпечення  діяльності комісії, ведення та оформлення  протоколів 

здійснює секретар, які підписує голова та секретар комісії. У разі відсутності 

секретаря комісії, обов’язки секретаря щодо ведення та складання протоколу, виконує 

один із членів комісії.  

10. Комісія правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менш як 

дві третини складу комісії. У разі рівного розподілу голосів при прийнятті рішень, 

голос головуючого на засіданні є вирішальним. Рішення комісії мають 

рекомендаційний  характер. 

Положення про комісію з питань безпечної життєдіяльності населення  

підготовлено та розроблено управлінням соціального захисту населення Лиманської 

міської ради. 

 

 

 

Начальник управління                                                                       Мальченко Г.В. 

 

 

 

Керуючий справами                                                                           Погорелов О.В. 

 


