Звіт
про виконання заходів обласної Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за
2018 рік
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1

Організаційно-методичне
забезпечення
розробки
та
впровадження
системи
управління охороною праці на
суб’єктах
господарювання
області

3

Висвітлення в ЗМІ інформації з
питань охорони праці, стану
безпеки,
гігієни
праці
та
виробничого
середовища,
профілактики нещасних випадків
та професійних захворювань

4

Проведення
регіональних
конференцій семінарів, нарад,
виставок, оглядів-конкурсів з
питань охорони праці

Страховими експертами з охорони праці відділень виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
України у Житомирській області (далі – ВД Фонду) взято участь у впровадженні та опрацюванні системи
управління охороною праці на 274 підприємствах області. Зазначена система управління впроваджена у ТОВ
"Корпорація "Майс", ТОВ "Веко - Пласт", ТОВ "Полісся - Інтерм", ПП "Сервісний центр ТОМІ"
(Житомирське відділення), ТОВ "Будівельна компанія "Сагат", ПП "Будівельна фірма" КРОТ", ДП
"Баранівське лісомисливське господарство", ФОП Косянчук Анатолій Володимирович, КП "НовоградВолинськжитлосервіс" (Новоград-Волинське відділення), КП "Водоканал" Овруцької міської ради, ТОВ
"Меліс Україна", ТОВ "Народицька стрічкоткацька фабрика", ТОВ "Коч-Ліс", ТОВ "Зірка Полісся",
Овруцький щебеневий завод, ТОВ "Бріксан" (Овруцьке відділення), Дідковецька ЗОШ, КНЗ Любарська
спеціальна школа - інтернат, Печанівське СТОВ, ФОП Моргунський, КЗ Чуднівський ліцей, відділ освіти
Чуднівської РДА, Турчинівський професійний ліцей (Чуднівське відділення) та ін.
Управлінням та відділеннями ВД Фонду підготовлено та опубліковано 61 статтю в засобах масової
інформації щодо стану виробничого травматизму в регіоні, профілактики виробничого травматизму та про
стан охорони праці в містах і районах області. Статті опубліковано в газетах „Житомирщина”, ,”Ехо”,
”Житомир і житомиряни” ,„Життя Чуднівщини”, „Романівський вісник”, „Фортеця” , "Земля Бердичівська" ,
" Прапор" ," Вісті" , "Зоря Полісся" "Новини Андрушівщини " та ін.
Здійснено 26 виступів на радіо та телебаченні (на FM 101,6 „ Zet –радіо”, FM 104,5 „Житомирська
хвиля”, Житомирське міське радіо”, Телеканалі СК-1та ін. )
Кошти на фінансування заходів, передбачених регіональними програмами поліпшення стану безпеки,
умов праці та виробничого середовища не виділялися.
Управлінням та відділеннями ВД Фонду взято участь у проведенні:
116 семінарів, в тому числі з нагоди Всесвітнього дня охорони праці;
47 нарад з питань охорони праці для роботодавців і керівників служб охорони праці підприємств,
установ і організацій усіх форм власності;
45 зустрічей за ”круглим столом” з питань профілактики виробничого травматизму (з керівниками
служб охорони праці у центральній районній лікарні Бердичівського району, дитячо-юнацькій спортивній
школі Бердичівського району, СФГ "Україна", ПрАТ "Дніпровуд", Лугинській ДЮСШ, АТ "Житомиробленерго", КП "Коростишівський комунальник", ФОП Криницький О.Б., ТОВ "МС-АГРО" та ін.)
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Організовано та проведено огляди-конкурси на найбезпечніше робоче місце, виробничу бригаду та
підведення підсумків їх роботи. на підприємствах: філія «Житомирська ДЕД», ПАТ «Київсільелектро», ТОВ
«Автогазсервіс», ТОВ «ЗМК», ТОВ «Молочний завод Рудь», ТОВ «Будмаш», «Радомишльський лісгосп
АПК», Радомишльський психонервологічний інтернат, ТОВ «Полісся - 2002», ДП «Радомишльське ЛМГ»
та ін.
З метою ознайомлення молоді з ризиками, пов'язаними з охороною праці, у квітні 2018 року на
підприємствах, в установах та організаціях м. Житомира проведені тренінги, семінари, наради та «Тижні
охорони праці». У будівельному коледжі, ЖНАЕУ для студентів 3, 4 курсів проведена вікторина з питань
охорони праці за участю представників управління Держпраці в області, управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України у Житомирській області
Кошти на фінансування заходів, передбачених регіональними програмами поліпшення стану безпеки,
умов праці та виробничого середовища , а саме - на навчання знань з питань охорони праці обласних,
міських та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, членів комісії з перевірки
знань з охорони праці, технічних інспекторів праці профспілок, керівників та спеціалістів служб охорони
праці підприємств, установ, організацій не виділялися.
Страхові експерти з охорони праці ВД Фонду взяли участь у 242 засіданнях комісій на підприємствах
з перевірки знань працівників з питань охорони праці.

5

Навчання та перевірка знань з
питань охорони праці обласних,
міських та районних державних
адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, членів комісії з
перевірки знань з охорони праці,
представників
профспілок
з
питань охорони праці, керівників
та спеціалістів служб охорони
праці
підприємств,
установ,
організацій

6

Пропаганда
передового
Управлінням та відділеннями ВД Фонду проведено 116 семінарів з охорони праці. В семінарах
вітчизняного та зарубіжного приймали участь соціальні партнери Фонду – територіальне управління Держпраці у Житомирській
досвіду з питань поліпшення області та Федерація профспілок області, представники райдержадміністрацій, міськвиконкомів, а також
умов безпеки праці
керівники та відповідальні особи за охорону праці підприємств, організацій та установ. При проведенні
семінарів учасники забезпечувалися пакетами нормативних документів з охорони праці.
Розповсюджено 1085 нормативних актів з охорони праці, іншої спеціальної літератури, плакатів та
пам'яток з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці.
Представниками управління та відділень ВД Фонду організовано або прийнято участь у розробленні
нормативних актів з охорони праці на 129 підприємствах (ТОВ "Агрі Комм", ТОВ "НВП Промкомплект",
ТОВ "Коростенський індустріальний парк", ТОВ "Майданівський деревопереробний комбінат", ТОВ
"Будівельна компанія "Сагат", ПП "Будівельна фірма "КРОТ", ДП "Баранівське лісомисливське
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господарство", ФОП Косянчук Анатолій Володимирович, КП "Новоград-Волинськжитлосервіс", ТОВ
"Меліс Україна", ТОВ "Народицька стрічкоткацька фабрика", ТОВ "Коч-Ліс", ТОВ "Зірка Полісся",
Дубищанська ЗОШ , Дідковецька ЗОШ, КНЗ Любарська школа - інтернат, ФОП Моргунський, ТОВ "Органік
мілк", відділ освіти Чуднівської РДА, Турчинівський професійний ліцей та ін.).
Представниками управління та відділень ВД Фонду взято участь у розробленні профілактичних заходів
на 104 підприємствах області (ПСП "Батьківщина", СФГ "Україна", ТОВ "Полісся Екосфера", ТОВ
"Бердичівське АТП-11837", КП "ЖТТУ", ТОВ "Золотий коровай", КУ ЦЕМД та МК, ВКНЗ "Коростишівський
педагогічний коледж ім. І.Я. Франка", ФОП "Моргунський В.М., КО "Коростенський МЦ ФЗН "Спорт для
всіх" Коростенської міської ради, ТОВ "ТЕХРОЗРОБКА", ТДВ "Коростенський щебзавод", ТОВ
"Омелянівський кар’єр", Коростенський міський палац культури, ВП "Коростенська дирекція залізничних
перевезень", ФОП Ільчук Олена Володимирівна, Брониківська сільська рада, ПП "Альма Сан і ко", ПП
"МФК-Звягель, ТОВ "Едем -СК", ПП "Ран-ліс", ВП "Україна - Браталів", ТОВ "Чуднівський рембуд", ПрАТ
"Зернопродукт МХП" та ін.).
7

Створення
та
забезпечення
функціонування постійно діючих
атестаційних комісій з перевірки
знань з питань охорони праці
посадових осіб підприємств,
установ і організацій при
райдержадміністраціях
та
міськвиконкомах

8

Організація роботи зі створення
(відновлення) кабінетів, куточків,
стендів з охорони праці та
укомплектування їх необхідною
нормативно-правовою
документацією з питань охорони
праці
та
відповідними
технічними засобами

Відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. № 231/10511, створено постійнодіючі комісії щодо
перевірки знань посадових осіб, відповідальних за стан охорони праці та безпечне ведення робіт,
працівників, які проходять навчання і перевірку знань в спеціалізованих закладах - ОКП «Обласний учбовокурсовий комбінат житлово-комунального господарства» Житомирської обласної ради, ДП «Житомирський
експертно-технічний центр Держпраці», ТОВ «Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат».
У 2018 році 9243 посадові особи пройшли навчання, 14019 осіб - спеціальне навчання та перевірку
знань з питань охорони праці у комісії, створеною управлінням Держпраці у Житомирській області.
Страховими експертами з охорони праці ВД Фонду надавалась допомога у створенні куточків з
охорони праці на підприємствах, установах та організаціях області ( ТОВ «Граніт», Миропільська ОТГ,
Краснопільська ЗОШ та ін.), надано 474 консультації страхувальникам з питань безпечних та нешкідливих
умов праці.
При проведенні семінарів безкоштовно (за рахунок коштів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та профзахворювань) надано нормативно-правові документи з питань
охорони праці. Управлінням та відділеннями ВД Фонду розповсюджено 1085 нормативних актів з охорони
праці: зразків заповнення актів Н-5 та Н-1, бланків повідомлень про нещасний випадок, виписок з порядку
розслідування нещасних випадків тощо.
.
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Організація та проведення в
З нагоди офіційного відзначення в області у квітні 2018 року Тижня охорони праці за участю
області загальнодержавних акцій представників управління Держпраці в області, Федерації профспілок області, ВД Фонду,,
з питань охорони праці, в тому облдержадміністрації та обласних організацій створений регіональний організаційний комітет з підготовки
числі Всесвітнього Дня охорони та проведення відповідних заходів.
праці
У міських та районних ЗМІ розміщено звернення під гаслом “Захищене і здорове покоління”.
Звернення та план заходів із відзначення у 2018 році Дня охорони праці надіслано 150 виробничим
підприємствам м. Житомира і Житомирського району.
На сайтах районних (міських) управлінь (департаментів) праці та соціального захисту населення
розміщені матеріали щодо відзначення Дня охорони праці в Україні та звернення оргкомітету. На вебсайтах управління ВД Фонду та відділень, на сторінках у соціальних мережах Facebook здійснено
оприлюднення анонсів про підготовку до відзначення Дня охорони праці в Україні. Статті на тему
«Захищене і здорове покоління» розміщенні в газетах «Ружинська Земля», «Земля Бердичівська»,
«Коростишівська газета», «Життя Чуднівщини». У студії «Телекомпанія СК-1» (м.Житомир) 27.04.2018 р.
відбувся прямий ефір "Робота і приховані ризики" за участю представників управління ВД Фонду,
Федерації профспілок області та управління Держпраці в області.
Страхові експерти з охорони праці відділень ВД Фонду у квітні-травні 2018 року взяли участь у
проведенні зустрічей із трудовими колективами з питань підвищення рівня безпеки та гігієни праці молодих
працівників.
У Житомирському відділенні ВД Фонду проведена нарада з керівниками служб охорони праці базових
підприємств м. Житомира щодо проведення Всесвітнього дня охорони праці.
Страховими експертами з охорони праці управління та відділень ВД Фонду взято участь у проведенні
відкритих уроків „28 квітня - Всесвітній день охорони праці" для учнів та студентів навчальних закладів усіх
рівнів акредитації.
Із студентами гірничого факультету 4 курсу Житомирського технологічного університету проведені
заняття на тему: ”Виховуємо захищене та здорове покоління”, у Житомирській гімназії №3 для учнів 11
класів проведений відкритий урок на тему “Охорона праці – захист життя працюючих”. Проведено відкриті
уроки в інституті медсестринства, у Миропільській ЗОШ Миропільської ОТГ Романівського району,
Красносільській ЗОШ Чуднівського району та ін.
До VIІ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» 26.04.2018 р. за
ініціативи управління ВД Фонду, управління Держпраці в області та підтримки обласної державної
адміністрації у приміщенні обласної дитячої бібліотеки відбулося нагородження переможців регіонального
відбіркового конкурсу в трьох вікових групах. переможцям конкурсу вручили дипломи та цінні подарунки
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(набори для малювання, футбольні м’ячі, солодощі).
Забезпечення
координації
Координацію діяльності щодо вирішення головних завдань у сфері охорони праці, у тому числі щодо
діяльності
щодо
вирішення реалізації заходів обласної Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
головних завдань у сфері здійснює територіальне управління Держпраці у Житомирській області
охорони праці
Розробка
1
механізму
Співпраця між соціальними партнерами в сфері охорони праці регламентується діючою територіальною
удосконалення методів і форм угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових
співробітництва між соціальними відносин в області, відповідними галузевими угодами, обласною програмою поліпшення стану безпеки,
партнерами з метою виконання гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, угодою про співпрацю між управлінням
основних завдань з питань Держпраці у Житомирській області та Федерацією профспілок області.
охорони праці

12

Відновлення
функціонування
У звітному році функціонування медико-санітарних частин на підприємствах області не відновлювалося
медико-санітарних частин на через відсутність коштів на їх утримання.
підприємствах
області
для
забезпечення
якості
та
періодичності
проведення
медичних оглядів працівників
відповідно до нормативних актів
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Здійснення
контролю
за
виконанням
заходів
щодо
профілактики
виникнення
професійних
захворювань
(отруєнь) серед працюючого
населення
Здійснення
контролю
за
проведенням
періодичних
медичних оглядів працівників,
зайнятих
у
шкідливих
та
небезпечних умовах праці
Здійснення постійного контролю

14
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Заходи щодо покращення умов праці та профілактику виникнення професійних захворювань серед
працюючих на підприємствах області запроваджуються лише поодинокими підприємствами у зв’язку з
недостатніми обсягами фінансування.

Спеціалістами відділу з питань гігієни праці управління Держпраці в області підготовлено 629 актів
визначення категорій працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам та опрацьовано 639
заключних актів за результатами медичних оглядів випадків хронічних професійних захворювань.
Забезпечення реалізації державної політики щодо соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах

6
№
з/п

Найменування заходу

Виконання заходів

1

2

3

за проведенням атестації робочих
місць із шкідливими та важкими
умовами праці, приведення їх у
відповідність
до
вимог
нормативних актів про охорону
праці

з несприятливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від виду
діяльності та форми власності, в частині здійснення державного контролю за якістю проведення атестації
робочих місць за умовами праці та віднесення їх до категорії „шкідливі і небезпечні для здоров’я”,
правильністю застосування Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими
встановлюються пільгові пенсії, скорочений робочий тиждень, надаються щорічні додаткові відпустки за
шкідливі умови та особливий характер праці, покладено на органи Держпраці.
Спеціалістами відділу з питань експертизи умов праці управління Держпраці в області проведено 664
заходи з питань надання пільг і компенсацій за роботу в шкідливих умовах праці; проведення атестації
робочих місць; щодо тривалості робочого дня на роботах в шкідливих і важких умовах праці та ін.

Забезпечення здійснення дієвого
громадського
контролю
за
дотриманням
роботодавцями
вимог законодавства про охорону
праці
Проведення
комплексних
перевірок стану промислової
безпеки
на
суб’єктах
господарювання області

З метою здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці
представниками профспілок постійно проводяться перевірки на суб’єктах господарювання області.
Профспілковому активу підприємств надається консультативно-методична допомога щодо формування,
укладання колективних договорів та інших питань з охорони праці.

Контроль
за
проведенням
суб’єктами
господарювання
ідентифікації,
декларування
об’єктів підвищеної небезпеки
відповідно до вимог постанови

Під час проведення заходів державного нагляду розглядаються питання контролю за проведенням
суб’єктами господарювання ідентифікації, декларування об’єктів підвищеної небезпеки відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956, забезпечення на об’єктах комунальної
власності проведення обстеження технічного стану, паспортизації будівель і споруд, що мають ознаки
аварійності, здійснення постійного контролю за дотриманням та приведенням до вимог нормативно-

16

18

19

Комплексні перевірки щодо додержанням законодавства про охорону праці суб’єктами господарювання
та розслідування нещасних випадків на виробництві здійснюється представниками управління Держпраці в
області, управління ВД Фонду та Федерації профспілок області.
З метою пропаганди вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань поліпшення умов безпеки праці
управлінням Держпраці в області проведено 7985 превентивних заходів. Загальна кількість піднаглядових
суб’єктів господарювання – 23391, виробничих об’єктів – 25432.
Проведено 1189 перевірок суб’єктів господарювання та 1227 перевірок виробничих об’єктів.
За результатами перевірок:
направлено до адміністративного суду 130 позовних заяв щодо призупинення (зупинення, обмеження)
виробництва, виконання робіт;
у 126 випадках (за рішенням суду) призупинено (зупинено, обмежено) виробництво, виконання робіт;
притягнуто до адміністративної відповідальності 53 працівника, у т.ч. 34 керівників підприємств.
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№
з/п

Найменування заходу

Виконання заходів

1

2

3

Кабінету Міністрів
від 11.07.2002 № 956
20

21

України

правових актів з охорони праці щодо встановлення та використання потенційно небезпечного устаткування
та обладнання в установах освіти і охорони здоров'я області.

Забезпечення
на
об’єктах
комунальної
власності
проведення
обстеження
технічного стану, паспортизації
будівель і споруд, що мають
ознаки аварійності
Здійснення постійного контролю
за дотриманням та приведенням
до вимог нормативно-правових
актів з охорони праці щодо
встановлення та використання
потенційно
небезпечного
устаткування та обладнання в
установах освіти і охорони
здоров'я області

При проведенні на об’єктах комунальної власності обстеження технічного стану та паспортизації
будівель і споруд, що мають ознаки аварійності, здійснюється постійний контроль за дотриманням та
приведенням стану об’єктів до вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

З метою здійснення постійного контролю за дотриманням та приведенням до вимог нормативноправових актів з охорони праці щодо встановлення та використання потенційно небезпечного устаткування
та обладнання в установах освіти і охорони здоров'я області управлінням Держпраці в області проведено
семінари-наради з працівниками та посадовими особами лікувально-профілактичних закладів, які
використовують кисень та посудини, що працюють під тиском.
Спільно з управлінням ДСНС України в області проведено семінарські заняття з посадовими особами
навчальних закладів районів, міст, ОТГ області з питань безпечної експлуатації котелень, ринкового нагляду
та протипожежного захисту об’єктів закладів дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та
вищої освіти.

