ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ
В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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НАКАЗ
м. Одеса

Про відзначення у 2018 році
Дня охорони праці в Одеському регіоні

З метою організації та проведення Дня охорони праці, який відповідно до
Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 відзначається щорічно 28
квітня в Україні та згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці,
девіз якого у 2018 році «Захищене і здорове покоління»,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад Організаційного комітету з підготовки та проведення
заходів з нагоди відзначення Всесвітнього дня охорони праці в Одеському
регіоні (додаток 1).
2. Затвердити План заходів із відзначення Дня охорони праці в Одеському
регіоні в 2018 році під девізом - «Захищене і здорове покоління» (додаток 2).
3. Керівникам Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної
небезпеки та Управління з питань праці (Миронюк Ю.М., Козирєва Н.Л.):
3.1. забезпечити виконання Плану заходів із відзначення Дня охорони праці в
Одеському регіоні в 2018 році (додаток 2).
3.2. про виконання відповідних заходів надати інформацію до відділу
організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи та надання
адміністративних послуг.
Строк: до 15.06.2018
4. Начальнику відділу організаційно-аналітичного забезпечення, експертної
роботи та надання адміністративних послуг (Сліпенко О.В.):
4.1. забезпечити розміщення на веб-сайті Головного управління інформацію
щодо підготовки заходів з нагоди Дня охорони праці, звернення Оргкомітету;
4.2. про проведену роботу з відзначення Дня охороні праці у 2018 році
проінформувати Державну службу України з питань праці.

Строк: до 02.07.2018
5. Завідувачу сектору взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з питань
Євроінтеграції (Господінов С.К.) забезпечити розміщення на офіційній сторінці
Головного управління у соціальних мережах, оприлюднення через інші засоби
масової інформації анонсів про підготовку до відзначення у 2018 році Дня
охорони праці в Одеському регіоні та відповідного звернення Оргкомітету, а
також інформаційних матеріалів про хід акції та її результати
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник
начальника Головного управління

Додаток 1
до наказу Головного
управління Держпраці
в Одеській області
від
АР №

СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів
з нагоди проведення 28 квітня Дня охорони праці
Булгаков Ігор Миколайович

- заступник начальника Головного
управління, голова Організаційного комітету

Члени Організаційного комітету:
Миронюк Юрій Миколайович

- начальник Управління нагляду в
промисловості і на об’єктах підвищеної
небезпеки

Козирєва Наталія Леонідівна

- начальник Управління з питань праці

Сліпенко Ольга Вікторівна

- начальник відділу організаційно аналітичного забезпечення,
експертної роботи та надання
адміністративних послуг

Цвігун Катерина Михайлівна

- кореспондент прес-служби ЧЕТЦ
Держпраці України

Господінов Станіслав Костянтинович

- Завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ,
міжнародних зв’язків та з питань
Євроінтеграції
- начальник відділу нагляду в будівництві та
котлонагляді

Шаповаленко Сергій Андрійович

Трофімов В’ячеслав Олегович

- начальник відділу нагляду на виробництві і
на об’єктах підвищеної небезпеки

Пілюгін Андрій Олександрович

- начальник відділу нагляду в енергетиці,
машинобудуванні та ЖКХ

Прус Ігор Анатолійович

- начальник відділу нагляду на транспорті та
зв’язку

Медюк Валентин Миколайович

- начальник відділу нагляду в
агропромисловому комплексі та соціальнокультурній сфері
- лікар з гігієни праці

Сердюк Валентина Василівна

Д одаток 2

до наказу Головного
управління Держпраці
в Одеській області
від «
квітня № З & З

ПЛАН ЗАХОДІВ
із відзначення Дня охорони праці в Одеському регіоні в 2018 році
під девізом: «Захищене і здорове покоління»
№
з/п

З м і с т з а х о д ів

Строк

Виконавці

виконання

1

Створення Оргкомітету з підготовки та
проведення заходів з нагоди відзначення Дня
охорони праці.

квітень

Головне управління Держпраці
в Одеській області

2

Доведення
до
підприємств,
установ
та
організацій (далі - підприємства) звернення
Організаційного комітету з підготовки та
проведення у 2018 році Дня охорони праці в
Одеському регіоні (далі —Оргкомітет) та плану
заходів із відзначення у 2018 році Дня охорони
праці в Одеському регіоні.
Розміщення на офіційних сайтах, на сторінках у
соціальних мережах, оприлюднення через інші
засоби масової інформації анонсів про підготовку
до відзначення у 2018 році Дня охорони праці в
Одеському регіоні та відповідного звернення
Оргкомітету, а також інформаційних матеріалів
про хід акції та її результати
Проведення зустрічей із трудовими колективами
з питань дотримання вимог законодавства про
охорону праці
Проведення
кампаній
«моніторингу
рівня
безпеки та гігієни праці молодих працівників»
шляхом створення спільних комісій, що постійно
взаємодіють та здійснюють контрольні і
інформаційні заходи заради виявлення фактів
незадовільних умов праці молоді та їх
відстеження
Проведення відкритих уроків «28 квітня Всесвітній день охорони праці» для здобувачів
освіти закладів освіти усіх рівнів
Забезпечення роботи «гарячих телефонних ліній»
з питань охорони праці

квітень

Оргкомітет

квітень

Оргкомітет

квітень травень

Оргкомітет

квітень червень

Оргкомітет

квітень червень

Оргкомітет

квітень

Оргкомітет

квітень червень

Оргкомітет

квітень грудень

Оргкомітет

3

4

5

6

7
8

9

Підготовка та проведення онлайн - опитувань,
тестувань, вікторин з питань охорони праці через
офіційні сайти та сторінки в соціальних мережах
Підготовка та поширення в закладах освіти,
популярних серед молоді закладах соціальнокультурної сфери брошур, буклетів, інших
наочних матеріалів з питань та гігієни праці і
контактами
де молодь зможе отримати
консультації з питань дотримання належних умов
праці

11

12

13

Проведення серед підприємств Одеського
регіону інформаційної та роз’яснювальної
роботи щодо участі у Всеукраїнському оглядіконкурсу на присвоєння звання «Краще
підприємство з охорони праці»
Здійснення
заходів з ушанування пам’яті
загиблих на виробництві: проведення панахид,
поминальних заходів (покладання квітів біля
Пам’ятного знаку « Загиблим під час нещасних
випадків і аварій на виробництві», який
встановлений поряд із Свято - Олексїївським
храмом)
Узагальнення проведених заходів відповідно
плану та інформування Держпраці

Начальник відділу організаційно аналітичного забезпечення,експертної
роботи та надання адміністративних
послуг

квітень червень

Оргкомітет

27 квітня

Головне управління Держпраці в
Одеській області

липень

Оргкомітет

О.В. Сліпенко

