УКРАЇНА
ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
23.04.2020

Шепетівка

№ 107/2020-р

Про
заходи
по
щорічному
проведенню в районі Дня охорони
праці в рамках Всесвітнього дня
охорони праці у 2020 році
На підставі статей 6, 39, 41 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", статті 34 Закону України "Про охорону праці", Указу
Президента України від 18 серпня 2006 року №685/2006 "Про День охорони
праці", з метою реалізації державної політики в галузі охорони праці,
привернення уваги суб’єктів господарювання, громадських організацій та
населення району до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на
виробництві та професійним захворюванням:
1. Утворити організаційний комітет по щорічному проведенню в районі
Дня охорони праці в рамках Всесвітнього дня охорони праці під гаслом
"Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя" у
складі згідно з додатком 1.
2. Затвердити заходи по щорічному проведенню в районі Дня охорони
праці в рамках Всесвітнього дня охорони праці (додаються).
3. Управлінню соціального захисту населення, сектору з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами, відділу житлово-комунального господарства, містобудування,
архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля, відділу освіти,
культури, молоді та спорту райдержадміністрації та іншим виконавцям,
відповідно до компетенції, забезпечити виконання вказаних заходів із
дотриманням строків їх проведення.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
Голова адміністрації

Юрій БАСЮК
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Додаток 1
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
23.04.2020 № 107/2020-р
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
по щорічному проведенню в районі заходів з нагоди
Всесвітнього дня охорони праці у 2020 році.
Пономарьов
Сергій Олександрович

-

заступник
голови
районної
державної
адміністрації, голова організаційного комітету

Танасієнко
Ліліана Петрівна

-

начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації, заступник
голови оргкомітету

Янцеловська
Ася Олександрівна

-

головний спеціаліст-експерт з умов праці
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, секретар організаційного
комітету

Гаврилюк
Валентина Іванівна

-

начальник
Шепетівського
відділення
управління
виконавчої
дирекції
Фонду
соціального
страхування
України
в
Хмельницькій області *

Грабельнікова
Наталія Миколаївна

-

начальник відділу освіти, культури, молоді та
спорту райдержадміністрації

Назаров
Віктор Анатолійович

-

головний державний інспектор відділу нагляду
на виробництві і на об’єктах підвищеної
небезпеки
Управління
Держпраці
у
Хмельницькій області *

Окорська
Наталія Валеріївна

Примітка:

Начальник управління
соціального захисту населення

завідувач сектору з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
райдержадміністрації
* включаються до складу організаційного
комітету з проведення в районі заходів з нагоди
Дня охорони праці у 2020 році за згодою

Ліліана ТАНАСІЄНКО
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови
районної
державної адміністрації
23.04.2020 № 107/2020-р

ЗАХОДИ
по щорічному проведенню в районі Дня охорони праці в рамках Всесвітнього
дня охорони праці у 2020 році
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Заходи

Термін
вико
нання
Створення Організаційного комітету з квітень
підготовки та проведення в районі
Дня охорони праці, затвердження
відповідних заходів.
Інформування через засоби масової квітень
інформації населення району про
проведення в районі заходів з нагоди
Дня охорони праці під гаслом
"Зупинимо пандемію: безпека і
здоров’я на роботі можуть врятувати
життя".
Доведення до підприємств, установ та квітень
організацій звернення Оргкомітету та
плану заходів із відзначення у 2020
році Дня охорони праці в районі.

Проведення семінарів – нарад,
«круглих столів» з керівниками і
представниками служб охорони праці
та
профспілкових
комітетів
підприємств різних форм власності та
господарювання з метою обговорення
проблем
запобігання
нещасним
випадкам
та
професійним
захворювань на виробництві.

на
протязі
2020
року

Відповідальні за
виконання
Організаційний комітет

Організаційний комітет

Сектор
з
питань
оборонної
роботи,
цивільного захисту та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
райдержадміністрації,
управління соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
Сектор
з
питань
оборонної
роботи,
цивільного захисту та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
райдержадміністрації,
відділ
житловокомунального
господарства,
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5.

6.

Організація заходів із вшанування
пам'яті загиблих на виробництві:
зустрічі
з
сім'ями
загиблих,
потерпілих
на
виробництві,
інвалідами праці, надання допомоги у
вирішенні соціальних питань.
Організація
та
проведення
на
підприємствах різних форм власності
та господарювання конкурсів з
охорони праці: "За безпечну працю",
"Кращий
за
професією"
з
відзначенням та заохоченням кращих
працівників підприємств та на
найбезпечніше
робоче
місце,
виробничу дільницю (бригаду).

на
протязі
2020
року
на
протязі
2020
року

7.

на
Проведення зустрічей з трудовими протязі
колективами з питань дотримання 2020
вимог законодавства про охорону року
праці.

8.

квітень,
Оновлення (створення) куточків, травень
стендів з питань охорони праці,
наповнення їх матеріалами на тему
«Оптимізація збору та використання
даних з охорони праці».

містобудування,
архітектури,
інфраструктури,
енергетики та захисту
довкілля
райдержадміністрації,
управління соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
Шепетівська
міськрайонна
філія
Хмельницького
обласного
центру
зайнятості
Керівники підприємств
різних форм власності
та
господарювання,
представники
профспілкових
комітетів
Керівники підприємств
різних форм власності
та
господарювання,
представники
профспілкових
комітетів

Керівники
підприємств,
Шепетівське відділення
управління виконавчої
дирекції
Фонду
соціального
страхування України в
Хмельницькій обл.
Керівники підприємств
різних форм власності
та
господарювання,
представники
профспілкових
комітетів
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9.

10.

11.

Проведення в усіх закладах освіти
відкритого уроку, присвяченого Дню
охорони праці в Україні в рамках
Всесвітнього дня охорони праці
Проведення серед учнів шкіл району
конкурсу малюнку та твору на тему:
"Безпека і охорона праці на робочих
місцях"

на
протязі
2020
року
на
протязі
2020
року

Відділ
освіти,
культури, молоді та
спорту
райдержадміністрації
Відділ
освіти,
культури, молоді та
спорту
райдержадміністрації

Поширення тематичних буклетів,
презентацій, відеороликів з питань
охорони праці та стану забезпечення
збереження життя та здоров’я
працюючих

на
протязі
2020
року

Шепетівське відділення
управління виконавчої
дирекції
Фонду
соціального
страхування України в
Хмельницькій обл.

Начальник управління
соціального захисту населення

Ліліана ТАНАСІЄНКО

