КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 21.08.2019 № 744
м. Краматорськ
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Краматорської
міської ради від 15.04.2015 № 223
«Про затвердження складу міської
ради
з
питань
безпечної
життєдіяльності
населення
та
положення про неї»

У зв’язку з кадровими змінами у складі міської ради з питань безпечної
життєдіяльності населення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11.02.2015 № 100 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань праці
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»,
розпорядження Донецької обласної державної адміністрації від 11.06.2018 № 756/5-18 «Про
регіональну раду з питань безпечної життєдіяльності населення», керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 15.04.2015 № 223 «Про
затвердження складу міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення та
положення про неї», виклавши в новій редакції склад міської ради з питань безпечної
життєдіяльності населення (Додаток 1) та Положення про міську раду з питань безпечної
життєдіяльності населення (Додаток 2).
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від
21.02.2018 № 117 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Краматорської
міської ради від 15.04.2015 № 223 «Про затвердження складу міської ради з питань безпечної
життєдіяльності населення та положення про неї».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Люльку Ю.А.

Міський голова

А.В. Панков

Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
21.08.2019 № 744
СКЛАД
міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення
Люлька
Юрій Анатолійович

- заступник міського голови, голова ради

Кукочка
Сергій Васильович

- начальник управління з питань цивільного захисту, заступник
голови ради

Лімішенко
Наталія Борисівна

- головний спеціаліст сектору з питань соціально-трудових
відносин відділу праці управління праці та соціального
захисту населення, секретар ради
Члени ради:

Бекленищева
Вікторія Іванівна

- начальник управління статистики у місті Краматорську
(за згодою)

Вакалов
- начальник відділу житлового господарства
Володимир Володимирович
Голубов
Єгор Андрійович

- помічник командира батальйону патрульної поліції в містах
Краматорськ та Слов’янськ управління патрульної поліції в
Донецькій області департаменту патрульної поліції, старший
лейтенант (за згодою)

Клець
Юлія Володимирівна

- заступник начальника управління праці та соціального
захисту населення - начальник відділу праці

Комель
Олена Вікторівна

- головний державний інспектор відділу нагляду у металургії
та машинобудуванні Управління нагляду в промисловості і
на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління
Держпраці у Донецькій області (за згодою)

Кошевий
Анатолій Дмитрович

- голова Краматорської міської координаційної ради голів
професійних спілок (за згодою)

Манзюк
Еліна Валеріївна

- головний спеціаліст
енергетики

Мельник
Валерія Павлівна

- начальник відділу охорони здоров’я

Михайленко
Вячеслав Дмитрович

- заступник начальника загону із організації запобігання
надзвичайним ситуаціям 12 ДПРЗ ГУ ДСНС України у
Донецькій області, старший лейтенант служби цивільного
захисту (за згодою)

відділу

транспорту,

зв’язку

та

Полудо
Сергій Володимирович

- головний спеціаліст відділу гігієни праці та атестації
робочих місць за умовами праці управління з питань праці
Головного управління Держпраці у Донецькій області (за
згодою)

Рудь
Валентина Олександрівна

- головний спеціаліст відділу економіки

Сердюк
Ярослав Володимирович

- завідувач сектору з утримання об’єктів благоустрою відділу
комунального господарства

Сіняк
Євген Вікторович

- спеціаліст І категорії відділу правового забезпечення та
захисту інтересів територіальної громади

Смульська
Ірина Михайлівна

- начальник Краматорського міського відділення управління
виконавчої дирекції фонду соціального страхування України
в Донецькій області (за згодою)

Сорокін
Роман Леонідович

- завідувач сектору логістики та матеріально-технічного
забезпечення Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області
(за згодою)

Тарасевич
Олена Сергіївна

- головний
спеціаліст
відділу
споживчого
підприємництва та регуляторної політики

Шаченко
Олексій Федорович

- головний спеціаліст управління освіти

Керуючий справами
Заступник начальника управління –
начальник відділу соціальних допомог
и компенсацій управління праці та
соціального захисту населення

ринку,

А.М. Давискиба

Т.Д. Ігнатенко

Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
21.08.2019 № 744
ПОЛОЖЕННЯ
про міську раду з питань безпечної
життєдіяльності населення
І. Загальні положення
1. Міська рада з питань безпечної життєдіяльності населення (далі – рада)
створюється з метою забезпечення реалізації на території міста державної політики у сфері
охорони праці, життя і здоров’я людей на виробництві та в побуті, створення та
впровадження ефективної системи управління охороною праці з урахуванням специфіки і
особливостей міста.
2. У своїй діяльності рада керується Конституцією України, Законом України «Про
охорону праці» та іншими законодавчими актами, документами договірного регулювання
трудових відносин (Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією
роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями, регіональною
угодою між облдержадміністрацією та профоб’єднаннями Донецької області), рішеннями та
розпорядженнями облдержадміністрації, Департаменту соціального захисту населення та
регіональної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, рішеннями та
розпорядженнями виконавчого комітету міської ради.
ІІ. Основні завдання, діяльність та права ради
1. Рада аналізує стан безпеки життєдіяльності в місті, визначає негативні тенденції,
екстремальні ситуації та фактори ризику, які мають вплив на безпеку праці, охорону життя
та здоров’я людей на виробництві та в побуті.
2. Рада формує концепцію безпечної життєдіяльності в місті і розробляє систему
управління, забезпечує її реалізацію.
3. Рада розробляє комплексні заходи з охорони праці, життя і здоров’я людей на
виробництві та в побуті.
4. Рада організує і координує діяльність підприємств, установ і організацій міста,
органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики у сфері охорони праці,
здоров’я і життя людей на виробництві та в побуті, виконання прийнятих програм, які
забезпечують безпечність життєдіяльності міста.
5. При виконанні покладених на неї завдань рада співпрацює з підприємствами,
установами та організаціями всіх форм власності, управліннями та відділами міської ради,
органами місцевого самоврядування, профспілковими об’єднаннями, об’єднаннями
роботодавців та об’єднаннями громадян.
6. Рада створює та реалізує систему стимулювання підприємств, установ і організацій
міста, направлену на безпеку життєдіяльності.

7. Рада проводить роз’яснювальну роботу з питань охорони праці та безпечної
життєдіяльності через засоби масової інформації.
8. Рада інформує регіональну раду з питань безпечної життєдіяльності населення про
стан роботи в місті з реалізації державної політики у сфері охорони праці, життя і здоров’я
людей на виробництві та в побуті за встановленими завданнями строками.
9. Рада має право:
9.1. заслуховувати на своїх засіданнях інформацію структурних підрозділів
виконкому міської ради, підприємств, установ та організацій міста всіх форм власності з
питань, що належать до її компетенції;
9.2. одержувати в установленому порядку від підприємств, установ, організацій,
об’єднань громадян інформацію, документи, інші матеріали, що стосуються питань,
пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері охорони праці та безпечної
життєдіяльності населення;
9.3. в межах чинного законодавства здійснювати контроль за додержанням
законодавства про охорону праці на підприємствах, установах і організаціях усіх форм
власності, розташованих на території міста;
9.4. надавати власникам підприємств, установ та організацій або уповноваженим
ними органам обов’язкові для розгляду пропозиції з питань охорони праці, життя та здоров’я
людей на виробництві та в побуті;
9.5. здійснювати контроль за виконанням наданих підприємствам, установам та
організаціям пропозицій і рішень міської ради;
9.6. залучати працівників управлінь, відділів міської ради, фахівців підприємств,
організацій (за згодою) до проведення, в межах чинного законодавства, перевірок суб’єктів
господарювання, розташованих на території міста, з питань дотримання законодавства про
охорону праці, безпеки життя та здоров’я людей та виконання інших нормативних актів
щодо охорони праці;
9.7. у разі виявлення порушень готувати матеріали для передачі їх до територіальних
органів Головного управління Державної служби України з питань праці в Донецькій області
та прокуратури.
ІІІ. Організація роботи ради
1. Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів ради.
2. Склад ради затверджується рішенням виконкому міської ради. Очолює раду
заступник міського голови. У разі відсутності голови ради його обов’язки тимчасово виконує
заступник голови ради. За відсутності секретаря ради його обов’язки виконує інший член
ради, визначений головуючим на засіданні.
3. Формою роботи ради є засідання. Засідання ради проводиться відповідно до
складених планів робіт, але не менше ніж один раз на квартал. План роботи ради формується
за пропозиціями її членів і затверджується головуючим ради.

4. Засідання ради оформлюються протоколами, які підписує головуючий на засіданні
та секретар ради.
5. Рішення ради приймається більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні, а
в разі рівного розподілу голосів – голос головуючого на засіданні є вирішальним.
6. Організаційне, інформаційне забезпечення роботи ради здійснює управління праці
та соціального захисту населення Краматорської міської ради.

Керуючий справами
Заступник начальника управління –
начальник відділу соціальних допомог
и компенсацій управління праці та
соціального захисту населення

А.М. Давискиба

Т.Д. Ігнатенко

