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від
Рівненська обласна рада

Про виконання обласної Програми
поліпшення стану безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища
на 2012-2016 роки
На виконання рішення Рівненської обласної ради від 25.05.2012 №656
надаємо інформацію про виконання обласної Програми поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки (далі Програма) протягом 2012- 2016 років.
Станом на 15.01.2017 в Управління Держпраці у Рівненській області
надійшло 23 інформації щодо виконання Програми. Проаналізувавши подані
інформації, зроблено висновок, що робота органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств і
відомств в даному напрямку проводилася, на належному рівні незалежно від
фінансування. Відповідно до п.З розпорядження голови облдержадміністрації
від 28.03.2012 № 154 ними забезпечено виконання заходів:
1.Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Рівненській
області, незважаючи на відсутність фінансування заходів передбачених
Програмою, проведена наступна робота:
- інформування населення через засоби масової інформації;
- друк плакатів та листівок;
- розміщення тематичних бігбордів з питань охорони праці;
- пропаганда безпечних І нешкідливих умов праці;
- інформування населення області про Існуючі випадки виробничого
травматизму та проведення профілактичних заходів спрямованих на усунення
шкідливих та небезпечних виробничих факторів;
- забезпечення удосконалення методів і форм співробітництва між соціальними
партнерами з метою виконання основних завдань з питань охорони праці;
- підготовка матеріалів про обставини та причини нещасних випадків, аварій на
виробництві, передовий досвід та нові розробки і досягнення у сфері охорони
праці для засобів масової інформації;
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- організація навчання з метою підвищення рівня знань посадових осіб та
спеціалістів, які вирішують питання охорони праці, зокрема посадових осіб
закладів культури та мистецтва, охорони здоров'я, освіти і науки;
- організація та створення тематичних статей з питань профілактики
виробничого травматизму та профзахворювань, соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві в засобах масової інформації, виступи на
радіо і телебаченні.
2. Головним Управлінням державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Рівненській області здійснено організацію та контроль за
виконанням пунктів 16 та 17 розділу 7 Програми, а саме:
- контроль за проведенням суб'єктами; господарювання ідентифікації,
декларування об’єктів підвищеної небезпеки^ відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956; .
- на території області знаходиться 472 потенційно небезпечних об’єкти. За
результатами проведеної ідентифікації відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 11.07.2002 № 956, 158 об’єктів визнано об’єктами
підвищеної небезпеки, з яких проведено декларування безпеки 157 об’єктів
(99,4%);
» розроблення, погодження та затвердження Планів локалізації та ліквідації
аварійних ситуацій і аварій;
- працівниками Головного управління ДСНС України у Рівненській області
щорічно розглядались та погоджувались Плани локалізації та ліквідації аварійних
ситуацій і аварій на об’єкти області. Станом на 31.12.2016 на 157 об’єктах
підвищеної небезпеки розроблені плани локалізації та ліквідації аварійних
ситуацій і аварій, що становить 99,4 % від загальної кількості потенційно
небезпечних об’єктів області.
3. Управлінням охорони здоров’я Рівненської обласної державної
адміністрації за рахунок кошторисів та інших джерел фінансування в закладах
охорони здоров’я обласного підпорядкування виконані у повному обсязі
наступні заходи:
- організація навчання з метою підвищення рівня знань посадових осіб та
спеціалістів з питань охорони праці;
- діагностування ліфтів, котлів та посудин, що працюють під тиском;
- реєстрація та технічне опосвідчення котлів;
- експертиза обладнання, що відпрацювало встановлений термін;
- заміри електромереж опору ізоляції, контурів заземлення;
~ ремонт систем киснезабезпечення у лікувальних закладах;
- придбання засобів індивідуального захисту, спецодягу;
4. Управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної
адміністрації виконані заплановані заходи:
- введення в штатні розписи більшості професійно-технічних навчальних
закладів посади інженера праці, в окремих ~ відповідальної особи за
організацію роботи з питань цивільного захисту;

з
- організація навчання і контроль знань із читань охороні! праці, пожежної
безпеки та безпеки життєдіяльності керівників установ, закладів освіти області.
(Цьогоріч дані навчання проведені для 86 осіб);
- проведення систематичного контролю за умовами навчально-виховного
процесу з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
- проведення Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і
охорони праці в навчальних закладах;
- проведення тижнів безпеки, безпеки руху, регіонального конкурсу дитячого
малюнка «Охорона праці - очима дітей»;
- проведення аналізу стану травматизму серед учасників навчально-виховного
процесу, ; проведення
ііїформаційно-роз- леіїювшіьної
роботи ■■ щодр
попередження травматизму, у навчальних закладах розробляються заходи щодо
попередження та недопущення дитячого і травматизму, виробничого та
невиробничого травматизму серед працівників;
, . .
- проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, під час яких особлива
увага звертається на безпечне поводження в навчально-виховному процесі та в
- проведення аналізу та заходів з ^попередження стану дитячого травматизму;^
-■■проведення атестації робочих місць із важкими, шкідливими умовами праці та
приведенням їх у відповідність із вимогами нормативних актів про охорону
праці, замірів електромереж опору ізоляції, контурів заземлення; забезпечення
працівників спецодягом, взуттям та засобами індивідуального захисту
відповідно до встановлених норм, приведення основних фондів у відповідність
до вимог нормативно-правових актів з охорони праці щодо систем природного
та штучного освітлення виробничих, адміністративних та інших приміщень,
робочих місць, проходів аварійних виходів; створення куточків з охорони
праці, укомплектування їх необхідною документацією та технічними засобами.
Проведення зазначених заходів профінанссвано в повному обсязі.
\
5. Управлінням культури і туризму Рівненської обласної державної
адміністрації виконані наступні заходи:
- організація навчання з метою підвищення- рівня знань посадових осіб та
спеціалістів, які вирішують питання охорони праці, зокрема посадових осіб
закладів культури та мистецтва, охорони здоров’я, освіти і науки;
- проведення паспортизації будівель та споруд згідно з нормативними
документами;
- укомплектування та поновлення, відповідно до змін у законодавстві, куточки з
охорони праці у закладах;
- проведення позапланових інструктажів з питань охорони праці з
працівниками закладів культури і мистецтва обласного підпорядкування;
- проведення навчання відповідальних осіб закладів культури та мистецтва
обласного підпорядкування та перевірку знань з питань охорони праці у
Д ії «Рівненський ЕТЦ Держпраці»;
- забезпечення відповідно до норм працівників зазначених закладів спецодягом
та засобами індивідуального захисту.
■ .
■•

4

6.
Федерацією
профспілок
Рівненської
області,
галузевими
профспілковими організаціями виконано повний обсяг запланованих заходів, а
саме;
- інформування населення через засоби масової інформації, друк плакатів та
листівок, розміщення тематичних бігбордів з питань охорони праці тощо;
- контроль за формуванням розділу ’’Охорона праці" із висвітлення вимог
Закону України "Про охорону праці", фінансування заходів, визначення
термінів виконання заходів та відповідальних посадових осіб при укладенні
колективних договорів, угод;
- забезпечення здійснення дієвого громадського контролю за дотриманням
роботодавцями вимог законодавства про охорону праці;
.
.
- забезпечення удосконалення методів іфорМ' співробітництва між соціальними
партнерами з метою виконання основних завдань з питань охорони праці;
7. Державним закладом «Рівненська обласна санітарно-епідеміологічна
станція» здійснено:
- контроль за проведенням атестації робочих місць із важкими, шкідливими
умовами праці та приведенням їх у відповідність із вимогами нормативних
актів про охорону праці;
- контроль за виконанням заходів щодо профілактики виникнення професійних
захворювань (отруєнь) серед працюючого населення;
- контроль за проведенням періодичних медичних оглядів працівників,
зайнятих в шкідливих та небезпечних умовах праці;
8. Управлінням Держираці у Рівненській області здійснено;
- координацію діяльності щодо вирішення головних завдань у сфері охорони
праці;
- інформування населення через засоби масової інформації, друк плакатів та
листівок, розміщення тематичних бігбордів з питань охорони праці тощо;
- проведення семінарів, конференцій, нарад з питань охорони праці для
роботодавців і керівників служб охорони праці підприємств, організацій та
установ усіх форм власності;
- забезпечення удосконалення методів і форм співробітництва між соціальними
партнерами з метою виконання основних завдань з питань охорони праці;
- створення системи інформаційного забезпечення, звітності та аналізу в сфері
охорони праці суб’єктів господарювання на базі інформаційних комп’ютерних
мереж та декларативного методу оцінки стану охорони праці та промислової
безпеки;
- підготовку матеріалів про обставини та причини нещасних випадків, аварій на
виробництві, передовий досвід та нові розробки і досягнення у сфері охорони
праці для засобів масової інформації;
- контроль за проведенням суб’єктами господарювання ідентифікації,
декларування об’єктів підвищеної небезпеки відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956;
- створення системи інформаційного забезпечення, звітності та аналізу в сфері
охорони праці.
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9.
Районними державними адміністраціями та міськими радами міст
обласного значення було здійснено виконання наступних заходів обласної
Програми:
- удосконалення системи управління охороною праці в області і здійснено
організаційно-методичне забезпечення та контроль за розробленням та
впровадженням систем управління охороною праці на підприємствах, в
установах та організаціях області;
- розроблення районних Програм поліпшення умов та безпеки праці на 2012 2016 роки та їх фінансування з видатків окремих установ;
- проведення інформування населення через засоби масової інформації,
гучномовці в місцях масового перебування людей, друк плакатів та листівок,
розміщення тематичних бігбордів з питань охорони праці та дотриманням
правил безпечної поведінки населення тощо;
- при реєстрації колективних договорів особлива увага приділялася розділу
«Охорона праці» із висвітлення вимог Закону України «Про охорону праці»;
- проведення семінарів, конференцій, нарад з питань охорони праці для
роботодавців і керівників служб охорони праці підприємств, організацій та
установ усіх форм власності на яких розглядались питання:
про стан травматизму невиробничого характеру, проведення
р о з ’я снювальної роботи щодо попередження травматизму невиробничого
характеру;
- про стан виробничого травматизму на підприємствах, в установах та
організаціях та заходи щодо його запобігання;
- про стан безпеки при експлуатації внутрішньобудинкових систем
газопостачання та газового обладнання оіситлового фонду, стан димових та
вентиляційних каналів житлового фонду;
- про стан готовності санаторно-оздоровчих закладів до прийому та
оздоровлення дітей в літній період;
- про стан проведення навчання населення та учнів шкіл правилам
пожежної безпеки;
- про протипожезюний стан закладів освіти, відпочинку, оздоровлення
громадян та інших об ’єктів з масовим перебуванням людей.
- здійснення постійного контролю за проведенням атестації робочих місць із
важкими, шкідливими умовами праці та приведенням їх у відповідність із
вимогами нормативних актів про охорону праці;
- забезпечення на об’єктах комунальної власності проведення обстеження
технічного стану, паспортизації будівель і споруд, що мають ознаки
аварійності;
- забезпечення координацію діяльності щодо вирішення головних завдань у
сфері охорони праці;
- створення куточків (кабінетів) з охорони праці та укомплектовано їх
необхідною документацією та технічними засобами;
- забезпечення удосконалення методів і форм співробітництва між соціальними
партнерами з метою виконання основних завдань з питань охорони праці;
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здійснення контролю за проведенням суб'єктами господарювання
Ідентифікації, декларування об'єктів підвищеної небезпеки відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від І і.07.2002 № 956;
- організація навчання з метою підвищення рівня знань посадових осіб та
спеціалістів, які вирішують питання охорони праці, зокрема посадових осіб
закладів культури та мистецтва, охорони здоров'я, освіти і науки.
Звіт про виконання заходів Програма поліпшення стану безпеки гігієни
праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки районним державними
адміністраціями у розрізі років, додається.
Однак, окремими районними державними адміністраціями заходи
Програми не виконувались -або виконувались частково. Так,' кош ш .-иа
виконання Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на 2012-2016 роки не виділялися Зарічненською та Дубровицькою
районними державними адміністраціями.
•
.
У зв’язку виконанням заходів та із закінченням терміну дії Програми,
пропонуємо розпорядження голови обласноіҐщеркавної адміністрації від
28.03.2012 №154 зняти з контролю.
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