ПЛАН ЗАХОДІВ
із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2017 році під девізом
«Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці»
№
Зміст заходів
Строк
Виконавці
п/п
виконання
квітень
Структурні підрозділи районної
1. Доведення до підприємств, установ
державної адміністрації, сільські
та організацій (далі підприємства)
та селищні ради, профком
звернення Організаційного комітету
працівників сільського
з підготовки та проведення у 2017
господарства, підприємства,
році Дня охорони праці в Україні
установи, організації
2. Розміщення на офіційному сайті, квітень - Відділ економічного розвитку,
грудень
торгівлі, промисловості та
оприлюднення через засоби масової
інфраструктури районної
інформації анонсів про підготовку
державної адміністрації, сільські
до відзначення у 2017 році Дня
і селищні ради, підприємства,
охорони праці в Україні та
установи, організації
відповідного
звернення
Оргкомітету, а також інформаційних
матеріалів про хід акції та її
результатів
квітень
Відділ економічного розвитку,
3. Створення
на
районному,
торгівлі, промисловості та
виробничих рівнях оргкомітетів,
інфраструктури районної
затверджених відповідних заходів
державної адміністрації, сільські
і селищні ради, підприємства,
установи, організації
квітень
Представники Управління праці в
4. Проведення семінару - нараду з
Кіровоградській області, відділ
питань приведення у відповідність
економічного розвитку, торгівлі,
до міжнародних стандартів системи
збору, аналізу та обліку даних з
промисловості та інфраструктури
питань охорони праці
районної державної адміністрації,
сільські і селищні ради,
підприємства, установи,
організації
5. Проведення відкритих уроків «28 квітень - Відділ освіти, молоді та спорту
травень
районної державної адміністрації
квітня –Всесвітній день охорони
праці» для учнів
та студентів
навчальних закладів усіх рівнів
акредитації
6. Організація та проведення на квітень - Профком працівників сільського
травень
господарства, підприємства,
підприємствах
конкурсів
на
установи, організації
найбезпечніше
робоче
місце,
виробничу дільницю
7. Організація
семінарів,
нарад, квітень - Профком працівників сільського
круглих столів з метою визначення листопад господарства, підприємства,

впливу збору
та використання
даних про безпеку та гігієну праці
на стан підготовки заходів з охорони
праці
8. Проведення роз’яснювальної роботи
інформаційно
консультативним
пунктом з питань охорони праці та
додержання
законодавства
про
працю
9. Організація
та
проведення
спортивних змагань, присвячених
Дню охорони праці
10. Ушанування пам’яті загиблих на
виробництві: проведення панахид,
поминальних
заходів,
надання
родичам загиблих на виробництві
допомоги в облаштуванні могил,
надання матеріальної допомоги
сім’ям загиблих та інвалідам праці

установи, організації

Постійно

Відділ економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та
інфраструктури районної
державної адміністрації

квітень травень

Відділ освіти, молоді та спорту
районної державної адміністрації,
Голованівське ПТУ № 38
Спеціалісти відділення
ВД ФССНВ України
у Гайворонському районі

квітень

