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СЛОВ,ЯНСЬКА MICьKA РАДА ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння
вiдDJ.OЗчИ,ll Nэ

м. Слов'янсък

Про проведеннrI мiського
огляду з охорони працi

На ВиКонання п.|4 Першочергових заходiв полiпшення стану безпеки,
гiгiени працi та виробничого середовища у м. Слов'янсъку на перiод 20t8-2022
poKiB, Затверджених рiшенням виконавчого KoMiTery Слов'янськоi MicbKoi радивiд 24.01.2018 J\b 56, Територiальноi угоди мiж Щонецькою
облдержадмiнiстрацiсю, профспiлковими об'еднаннrIми .ЩонецькоТ областi та
Щонецькою обласною органiзацiею роботодавцiв на 20|9-2021 роки, з метою
полiпшення контролю за функцiонуванням системи управлiннrl охороною працi,
сТворення безпечних i здорових умов працi на пiдприемствах, в установах i
органiзацiях Слов'янськоi MicbKoi територiатlъноi |ромади, керуючись ст. З4
ЗаконУ Украiни "Про мiсцеве самоврядуваннrI в УкраiЪi", виконавчий KoMiTeT
мiськоi ради

ВИРIШУе:

1. Провести з 02.03 .202t по З 1 .03.2021 мiський огJuIд з охорони працi на територii
Слов'янськоi MicbKoi територiальноi громади.
2. Затвердити:

2.1. Склад MicbKoi оглядовоi KoMicii з проведення мiського огляду з охорони працi
(додаеться).

2.2. Умови проведеннrI мiського огJuIду з охорони працi в202| роцi (додаються).

2.З. Форму покuвникiв для пiдведення пiдсумкiв мiського огляду з охорони працi
(додаеться).

3. Управлiнню соцiального захисту населення Слов'янськоТ MicbKoi ради
(Альохiна), за, участю координацiйноi ради голiв профспiлкових KoMiTeTiB
пiдприемств, органiзацiй та установ MicTa (Шевченко) забезпечити органiзацiю
проведення мiського огляду з широко висвiтлювати хiд i пiдсумки
його проведення у засобах м

4. Мiськiй оглядовiй ilriського
(Пiдлiсний) пiдвести п з,охорони

f,

огJuIду з охорони працi
працi до 07.05.202l.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням виконкому

,,,уff:;:т,,*Yf-r"
склАд

MicbKoi оглядовоi KoMicii з проведення
мlського ог, зо

J\b

з/п

пIБ
членiв оглядовоi

KoMicii

займана посада

За мiсцем роботи У KoMicii

1 Пiдлiсний
Юрiй Iваллович

Заступник мiського голови гопова koMicii

2. Лисицька
Ольга Олександрiвна

Перший заступник начальника
Управлiння соцiального зЕlхисту

населеннJI Спов'янськоi MicbKoi
ради

Заступник гопови
KoMicii

J. Тарновський Станiслав
вiталiйович

Головний спецiалiст з охорони
прачi Управлiння соцiа-rrьного

захисту населення Слов'янськоi
Micbkoi ради

Секретар KoMiciT

4. Щжим
Олена Юрiiвна

Нача-тrьник вiддiлу охорони
здоров'я Слов'янськоТ MicbKoi

ради

член koMicii

5, Калiберла
Василь Iванович

Лiкар з гiгiсни працi
Слов'янського фiлiалу ДУ
<,Щонецький обласний центр
МОЗ Украiни>

Член KoMiciT (за

згодою)

6. Козубенко
олена олексiiвна

Начальник вiддiлу з питань
працi та соцiально-трудових
вiдносин, Управлiння
соцiального захисту IIаселенн;I

Слов'янськоi MicbKoi ради

член koMicii

7. Сидорович Ольга
михайлiвна

нача:rьник Слов'янського
вiддiпення управлiння
виконавчоi дирекцiТ Фонду
соцiального страхування
Украiни в Донецькiй обл.

Член KoMicii (за

згодою)

8. Святкiна Iрина
Володимирiвна

Головний спецiалiст вiддiлу

реформуваrrня та житловоТ
полiтики Управлiння житлово-
комунt}льного госIIодарства
Слов'янськоi мiськоi рали

член koMicii

9. Шевченко
Людмила IBaHiBHa
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координацiйноi ради
iлкових KoMiTeTiB

оргшriзачiй та

член koMicii

Заступник мiського голови

нача-пьник Усзн

(.a
l-{ у

]5 Ю.I. Пiдлiсний

о.е. Альохiна



ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням виконкому
Слов'янськоТ MicbKoi ради
(,:,.! {|:] f,.,,,rдр |4 /

умови
проведення мiського огJIяду з охорони прачi в202|

I. Заzалtьна часmана
Огляд проводиться на виконання п.|4 Першочергових заходiв полiпшеннЯ станУ

безпеки, гiгiснгпрацi та виробничогО соредовища у м. Слов'янську Еа перiод 20|8-2022 poKiB,

.uru.рй"них рiшенням виконкому Слов'янськоi мiськоi ради вiд 24.01.2018 року No 56,

терiтЪрiшrьноi угоди мiж Щонецькою облдержаддлiнiстрацiею, профспiлКОВИМИ Об'еДНаННЯМИ

ДЙецiкоi областi та,ЩонецЬкою облаСною оргаНiзацiеЮ роботодавцiв на 2019-2021' роки.

мета 11роведеншI огляду - полiпшення стану охорони працi, пiдвищення зацiкавленостi

роботодавцiв у забезпеченнi безпеки пршri та функчrонуваннi системи упразлiння охороною

праrri на пiдприемствах, установах i оЪгаrriзацiях MicTa, доведенЕя стану робочих мiсць до

нормативНих вимоГ охорони прац1, повного забезпечення працюючих санiтарно-побуговими

примiщеннями, засобаN{и колективного та iндивiдуЕ}льного зulхисту, зниження виробничого

травматизмУ та захворюваностi, максимttльногО вивiльнення працюючих вiд робiт iз
шкiдливими та важкими умоваI\{и прачi.

Роцi

умов гIрацi на кожному робочому Micui;
- зниженЕЯ рiвняЪирОбничогО травматизму та випадкiв професiйних зtlхворюваЕь;

- органiзацЙ ро.'"."ювальноi тЬ органiзацiйно-методичноi роботи серед робiтникiв про

значення проведеннrI огJIяду та морЕrльне i матерiа_пьне заохочеЕня учасникiв, якi досягли

високих показникiв.

II. основпi завdання
Основними завданнями огJIяду е:

- широке розгортання творчоi iнiцiативи як окремих

дiльниць, цехiв, в цiлому пiдприемств щодо подальшого
працiвникiв, так i колективiв бригад,
полiпшення здорових та безпечних

мiського огляду з охорони працi:- далi MicbKa

III. Умовu провеdення
ОгляД проводитЬся на пiдприемСтвах СлоВ'янскоi MicbKoi територiальноi громади, по

гztлузям в перiод з02.03.2021 до 31.03.2021 року,

,щля керiвництва та органiзацii проведенн,I огJuIду створюються вiдповiднi оглядовi

Koмlcrl:
- на пiдприсмствах та об'еднаннях - спiльними lIЕtказalми адмiнiстрацii та профспiлкового

комlтету;
на пiдприемствах обласного значення - наказаI\4и керiвникrв за узгодженням з- llitr lllлIlруrLrчlчrDи

профспiлковими комiтетаtrли.

MicbKa оглядова комiсiя з проведення
комiсiя.

- здiйснюе огJUIди з охорони прашi з виiЪдом на пiдприемства, в установи та оргалriзашii;

- розгляДае пpoToKoJ1и огляДових комiсiй пiдпрИемств, показники ог.lшду з охороЕи

працi за формами, що наведенi нижче;
- ,.p.uip"e показники з охорони працi, довiдки, акти, графiки, дiагра:rли тощо;

- систематизуе пiдсумковi матерiали мiського огляду з охорони працi;

- скJIадае пьрелiки пiдприсмiтв, установ i органiзацiй - претендентiв на звання

переможцiв мiського огJIяду з охорони прачi за основними оглядовими показникаI\dи та з

окремих досягнень в сферi охорони працi;



- визначае кандидатури на заохочення активних органiзаторiв та виконавцiв проведеннrIмiського огJIяду з охорони працi.

IИ ПiDвеDення пiОсулtкiв
Переможцяпли огJIяду визначаються пiдприемствц на яких впроваджена сист9мауправлiння охороною працi, не допущено зростання виробничого травматизму в порiвняннi запшrогiчнИм перiодоМ минулого рок{, досягнутi кращi покiвники по забезпеченЕю здорових табезпечних умов rrрацi на вироб,r"цrui.
при пiдведеннi пiдсумкiв огляду на piBнi пiдппиемств (обrеднань) присудженЕяпризовиХ мiсцЬ i премiюВаннЯ переможЦiв (робiтН"*iuо брига!о дirr"оо*п цехiв, тощо)проводиться наказом по пiдприемству (обпеднанню) на пiдста"i .rроrо*олу засiданняоглядовоi KoMicii пiдприемства (об'еднання).
Заохоченшя перемоясцiв огляду здiйс".е."." за рахунок коштiв пiдприсмств,передбачениХ на цi цiлi, вiдповiднЬ iз затвердженими по пiдприемству (обОсднанню)

умовами огляду.
Умовами огляду, якi повипнi бути

рекомендовано передбачити:
затвердженi на пiдприсмствi (в об'еднаннi)

- кiлькiсТь призових мiсць i розмiри грошових винагород структурним пiдроздiлалл(бригадшл, дi.rrянка"пl, цех€lN{, виробництвй ,i*б-i окремим робiтникам iз зазначеннlIммiнiма-тlьного розмiру u""u.ородri
-::::_iiЧР€tПЬНОГО ЗаОХОЧеННЯ РОбiТНИКiВ (грамоти, дипломи, вимпели, тощо);_ цlнн1 подарунки.
ПiДвеДення пiлсрtкrв огJIяДУ на piBHi пiдприемств проводиться огJIядовими комiсiямивiдповiдних формувань. Пiдсумкr.r проведеЕня огJIяду i пропозицii щодо претендентiв назайняття призових мiсць в MicbKoMy оглядi. о*оро"" працi надаються до 07.04.2021 мiськiйоглядовiй KoMicii.
Пiдведення пiдсумкiв оглядУ на piBHi MicTa проводиться мiською комiсiсю погрупам: - промисловiсть (енергетична, хiмiчна, машинобудування, будiвництво тавиробництво будiвельних матерiалiв, легка та харчова тощо)- транспорттазв'язок

- гzlзове, житлово-комунчrльне господарство
- невиробнича сфера ( охорона здороЪ'r, культура, ocBiTa, наука, засоби масовоiiнформацii, торгiвля, iншi галузi)

Призначаеться по кожнiй грy'Ii ,.i-., друге i трете мiсце дJUI переможцiв огJIяду зврученням : - Почесних грЕlп,{от MicbKoi ради, подяк мiського голови.
пiдведення пiдсумкiв огJIяду передбачае визначення:
1, кКращОго 

.спецiаЛiста слрКби охороНи працЬ пiдприемСтв, устаЕов та органiзацiйMicTa (у кожнiЙ групi) з урахуванням стану вIIровадженЕя на rипр"uмЬтвi системи управлiнrrяохороною працi, IIроведення профiлакти"оr, Ъаходiв, спрямовчlних Еа усунення шкiдливих iнебезпечних виробничих 
_факторiв, сприяшuI впровадженню прогресивних i безпечнихтехнологiй, с)rчасних засобiв колективного i iндивi.цуального зчжисту працiвникiв, органiзацii

роботИ кабiнетУ з охороЕИ працi, органiзацii n uuru"rr" з питаЕь охорони працi та здiйсненняконтроJIЮ за виконанняМ заходiв, передбачених колективним договором та з{жодад4и,--r-^,^спрямовitними на усунеЕня причин нещасЕих випадкiв та професiйних захворювань;
2. <КРаЩИй КабiНеТ охопони ппяrrirr ?я ттлrq2ur,иоаrтr.охо ни IIl) ?а покя"тrи

Ns
зlл

показники

LI^

Так, Hi (бали 1-5)
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^4urнýly UхOрони пращ та оОладнаши його вiдповiдно довшлог СНiП 2.09.04-87 <<ддмiнiсmатlвнi i побчтопi бwпiрпi,
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допомоги постраждaлим вiд нещасшж випадкЬ, правип поведiнки
при виникненнi аварiй, а також спецiшrьного навчанIuI, атестацiТ i
переатестафi з питань безпеки праIц працiвникiв, зайrrятrд< на

роботах з пiдвшценою небезпекою або Titti{, де е потреба в
професiйному доборi, а також наданнrI вiдповiдноТ органiзацiйноi i
методичноi допомоги Kepbr*rKaM cTpyKTypHID( пiдроздiлЬ

Органiзацй проведешut TeMaTшIHlD( заIuшь, лекцiй, ceMiHapb i
консультацiй.дlя працЬникiв перед перевiркою iх знань з IIитань

Проведешrя вступного та iншrл< iнструктажiв з питань охорони
працi зi BciMa прийнятими на постiйну або тшшчасову робоry

Органiзацiя цропаганди безпечнrд< i нешкiдлlвID( умов працi на

пiдприемствi цrляхом цроведення лекцiй, бесiд, консультацiй,
оглядiв-конкурсiв, переглядi KiHo i вiдеофiльмiв, розповсюджешuI
засобiв друкарськоI i наочноТ агiтафь оформлення iнформацiйнrл<

Сприяння вцровадженшо у виробниIIтво досягнень науки i технiки,
шрогресивнIд( технологiй, с)часнID( засобiв колектr.шного i

Оснащення кабiнету охорони працi:

Актами законодавства i державними мiжгатryзевими i галузевrлuи

нормативними актами з охорони працi, методичною i довiдковою
лiтераryрою, 5rчбовrлrли програ},Iами, цроцрамним забезпеченrям дrя
персонzrльних комп'ютерЬ, директивними, iнструктIшнl,ш,tи i

itлплшчtи матерiа-rrами, необхiднr,rп,rи для цроведенIuI навчанIuI,

iнструктажу i консульryванIц працЬникiв з питань трудового
законодавства, безпеки працi, виробничоi caHiTapiT, пожежноТ

Пiлручникаluи, навчч}льнлд,rи i наочrшлми посiбниками i пршlаддям
(гrrакати, стенди, схеми, макети, моделi, KiHo -, вiдео - i дiафiльми i
iшlri наочнi засоби н€вчанIuI i iнструктажу з безпеки працi,

Технiчними засобами навчання (проекцiйна, аудiо i вiдеоапаратура,

контрольно-навчаrrьнi машини, тренажери, комп'ютери,
коIrфольно-вrшлiрювальнi прилади i т.п.) i уrбовшr,r itrBeHTapeM

(нацрнi зразки засобЬ iндlшiдуа.ttьного i колектrвного захисту,

За допущенi порушення у звiтному
нормативно-правових aKTiB з охорони
пiдприемства, на яких допущоно зрiст
Пошани'п.

Матерiали, якi будуть наданi пiзнiше 07.04.2021, мiською комiсi€ю не

розглядаються.
Пiдведення пiдсумкiв огJIяду мiж пiдприемствЕlми (об'еднаннями) Micтa проводиться

мiськоЮ комiсiеЮ шJUжоМ розгJUIдУ та перевiрки iT члеЕами матерiалiв, поданих огJIядовими

комiсiями пiлприеryrств i затверджуються протоколом оглядовоi KoMicii до 03.05.2021

Пiдсумки мiського оглядУ з охорони працi затверджУютьсЯ протоколом засiдання MicbKoi

Заступник мiського голови Ю.I. Пiдлiсний

перiодi (з 01.01.2020 по З|.12.2020) законодавчих i
працi вiдзначити в засобах масовоi iнформацii
виробничого травматизму, в рубрицi '6,Щошка не

дl,лOвOдстм
тАOргАнlзАцЙнOю

ЗАБЕЗПНЧЕННЯ

*,тедtнЦначальник Усзн о.е. Альохiна

2.4

2.5

2.6

2;7

2.8

з

з.1.

э.z

J-J всього балiв

оглядовоi KoMicii з проведення мiського працi.
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рiшенням виконкому
Слов'янськоТ MicbKo; ради,!{l!.,Jlxn /r/

ФормА
показникiв для пiдведення пiдсумкiв мiського огляду з охорони працi

( пiдприемство, органiзацiя, установа)

з 01.01.19
по

з|.|2.19

з 01.01.20
по

з|.12.20

Чисельнiсть робiтникiв, зайнятш< на роботах iз шкiдлl.вl,шr,tи

Стан проведеЕIUI атестацiТ робочш< мiсць за умовами працi:
- згiдно з цIтатним розписом (кiлькiсть робочшс мiсщ)
- фактично, згiдно дiючоТ атестацii

Забезпечено робiтникiв (вiдсоток до норми

Забезпечення caHiTapHo - побутовшrли пршиiщеннями (вiдсоток до

Загальна кiлькiсть нещасних випадкЬ на виробництвi:
- всього

Втрата робочого часу (.тподино-днiв), у зв'язку з нещасними
випадк€tми на виробниrрвi :

- всього

Наявнiсть машин, механiзмiв, ycTaTKyBaHIuI, транспортнIо< засобiв,
що не вiдповiдають нормативним актам з охорони працi (вiдсоток

HaBHicTb будiвель, споруд та iнженернIж мереж, технiчний стан
яких не вiдповiдас вимогам безпеки працi (вiдсоток до загальноi

Охоплення працiвникiв навчанIuIм з питань
охоплення працiвникiв щоJriчними медшlними оглядами, вiдсоток

ФункцiонуванIuI системи управлiння охороною працi,
комплексностi у вирiшенi завдань з охорони поацi
Наявнiсть порушень вимог чинного законодавства про

'ýУ,. ад*i\*Ъ

tr | ц;#!g!lйнЬ]lа

Керiвник пiдприемства

Заступник мiського голови

начальник Усзн

(пiдпис)

Ю.I. Пiдлiсний

о.е. Альохiна

- iншrдuи засобами


