розпорядfitЕння

голови

вIльшАнськоi рдЙонноi дЕрfirАвноi АДМIНIСТРАЦlI
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

вiд"20"

квiтня

Jф 87-р

201!року
смт Вiльшанка

Про

,Щень

охорони працi

Вiдповiдно до Указу Президента Уrqраiни вiд 18 серпня 2а06 року Jф 685
кПро .Щенъ охорони працЬ та з метою цроведеннrI заходiв з нагоди ,Щня охорони
працi в рамках Всесвiтнього дня охорони прашi в районi пiд девiзом:
<<УдосконаленIш збору та використаЕIuI даних про безпеку та гiгiену працi>,
Звернення Органiзацiйного KoMiTeTy з пiдготовки та проведення заходiв з
нагоди ffня охорони працi в рйонi до роботодавцiв, профспiлок, засобiв
масовоТ iнформацiй, керiвникiв i працiвникiв пiдприемств, установ та
органiзацiй:

1. Створити органiзацiйний KoMiTeT з пiдготовки та проведення в районi
.Щня охорони працi в складi 5 осiб згiдно з додатком 1.

2. Затвердити план заходiв з пiдготовки та проведен}uI у 20117 роцi Дня
охороЕи працi у районi пiд девiзом: <<УдосконаJIення збору та використання
даних про безпеку та гiгiеrту працil> (додаеться).
Управлiнню агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацiТ
забезпечити виконання заходiв вiдповiдними структурами у визначенi TepMiH.
З. Вiддiлry культури, туризму та культурноТ спадщини районноi державноТ

адмiнiстрацii, вiддilry освiти райдержадмiнiстрацii проiнформувати управлiння
агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацiТ до 10 травня 2017 року про
виконаннrI плану заходiв з пiдготовки та проведення у 2017 роцi Щня охорони
працi у районi.

4.

Управлiнню агропромислового розвитку районноi

державноТ

адмiнiстрацii проiнформувати територiа.пьне упраыriння,Щержпрацi в областi до
25 травня 2а|7 року.

5. Контроль за виконаншIм даного розпорядженнrI покJIасти

засryпника голови районноi державноТ адмiнiсцацiТ Сакуна,Щ.С.

Перший заступник голови
райопноi державно[ адмiнiстраuii

с.нЕстЕров

на

ЗАТВЕРДЖЕНО
РозпоряджеЕнrI голови
ВiльшанськоТ районноi
державноi qдмiнiстрацiТ
20 квiтня 201-7 Nл 87-р

IIJIАН ЗАХОДВ

з пiдготовки та проведення у 2017 роцi .Щня охорони працi у Вiльшанському
районi пiд девiзом: <<Удосконалення збору та використання даних про безпеку
та гiгiену працЬ>
з/п

Змiст заходiв

Строк

виконавцi

виконанIUI
1

1.

2

3

4

4

3
2
квlтень
,,Щоведення до пiдприемств, установ та
органiзаuiй (да-lti - пiдприемства) звернення
Органiзацiйного комiтегу з пiдготовки та
проведенняу 20t7 рочi,Щня охорони працi в
УкраiЪi (далi - Оргкомiтет) та плану заходiв
iз вiдзначеннJI у 20|'| рошi,.Щня охороЕи прачi
в YKpaiHi

Розмiщення у засобах масовоi iнформачii та
на сайтах ycix зацiкавлених органiв та
органiзацiй попередньоi iнформачii про
пiдготовку до проведеншI в районi заходiв з
нагоди пЩня охорони працi й вiдповiдного
звернення Оргкомiтету, а також
iнформачiйних матерiа.пiв про хiд акцii та iT
DезYльтати.
Створення гilлузевих оргкомiтегiв,
визначеншI вiдповiдних заходiв.

ПроведеншI круглого стоJIу з питань
приведення у вiдповiднiсть до мiжнародних
стандартiв сист9ми збору, аналiзу та облiку
даЕих з питань охорони працi

Управлiння
аlропромислового
розвитку
райдоржадмiпiстрацii
та ЗМI району

KBtTeHb

Црудень

квlтень

KBlтeHb

KBlTeHb

5

Управлiнrrя
агропромислового
розвитку
райдержадмiнiстрачii

_

травснь

6

Проведення зустрiчей iз трудовими
колективами з питань дOтримання вимог
законодавства IIро охорону працi

KBiTeHb
травень

-

Управлiння
агропромислOвого
розвитку
райдеожадмiнiстпацii
Управлiння
агропромислового
розвитку
Dайдержадмiнiстрацii
Управлiння
агропромислового
розвитку
райдержадмiнiсmацii
Керiвники пiдшриемств
та первинних
профспiлкових
органiзацiй за участrо

Фсснв

7

8

Проведепня вiдкритих ypoKiB <<28 KBiTrm *
Всесвiтнiй день охорони працi>

Оновленrrя (створення) щуточкiв, стендiв,
KBlтeHb
присвяченru< Дню охорони працi, наповненшя травень
ix матерiалами на тему <<Удоскон€lJIеЕtuI
збору та використання даних про безпеку та
гiгiену працi>

Органiзацiя та проведoнIuI ярмаркiв продажiв (виставок) спецодяry, спецвзуггя,
iнших засобiв iндивiдуального зilхисту,
наочнлtх посiбникiв, засобiв навчання та
пропаганди з питань охорони працi
10 Органiзацiя та проведення на пiдпри€мствах
KoHKypciB на найбезпечнiше робоче мiсце,
виробниту дiльниrчо (бригаду)
11 органiзацiя коучингових сесiй, тренiнгiв,
ceMiHapiB, нарад, засiдань за круглим столом,
дебатiв, конференцiй, форумiв,
роз'яскювальноТ роботи з керiвниками
пiдприсмств, установ та органiзацiй з метою
визначенIIя вIlливу збору та використаншI
даних про безпеку та гiгiену прачi на стан
пiдготовки заходiв з охорони працi
L2 Органiзацiя та проведсншI спортивнlD(
змагань, присвяченrrх Дню охорони працi
9.

1з

квlтень травень

Проведення бесiд в телефонному режимi
<<.Щаемо вiдповiдi>

вiддiл освiти
райдержадмiнiстрацii
за участi представникiв
управлiння ffержпрашi
у Кiровоградськiй
областi. ФСснВ
Вiддiл освiти, вiддiл
культури, туризму та
кульryрноi спадщиЕи
р айдержадм iкiстрацii,
керiвники пiдприсмств
та первинних
профспiлкових
органiзацiй за учаспо

Фсснв
KBiTeHb -

травень

Профспiлковi
органiзацii
пiдприсмgтва,

KBiTeHb
травень

-

KBiTeHb

-

листопад

Профспiлковi
органiзацii,
пiдприемства, ФССНВ
Представник
угrравrriння
,,Щержпрацi,

KBlTeHb

_

травець

KBiTeHb

ФССНВ

ФССНВ

Вiддiл освiти, вiддiл
культури, туризму та
кульryрноi спалrr(ини
райдержадмiнiстрацii
Управлiння
ацропромисловсго

розвитку
райдержадмiнiстрацiь

Фсснв

Нагородження найкращих працiвникiв
KBiTeHb
(пiдприемств) у сферi охорони працi на
пiдприемствах з нагоди,Щrrя охорони працi в
YKpaihi
l5 Учасгь у здiйсненнi спiльrшш заходiв з
з21 по
вшанування пам'ятi загиблюс на виробниrцвi: 28 квiтня
цроведення панФrlц, поминtUIьнId( заходiв,
L4

Керiвники пiдприемств
та органiзацiй,
профспiлковi
органiзацii, ФССtlВ
Керiвники пiдприсмств
та первинIIID(

профспiлкових

надашuI допомоги в обладrryванЕi могlал;
вiдвi.ryвашrя та наданнrt матерiальноi допомоги
сiм'ям загиблlоt, атакож iнваlriдам uрацi

органiзацiй за ytacTo
ФССНВ, управrriння
аrропромислового
розвитку
райдержадмiнiсmацii

,Щодаток

розпорядження голови
Вiльшанськоi районноi
державноi 4дмiнiстрацiТ
20 квiтня 2а1-7 М 87-р
.Що

склАд

органiзацiйного KoMiTery з пiдготовки та прOведення у 2017 роцi
заходiв з нагоди .Щня охорони працi у Вiльшанському районi

Голова органiзацiйного KoMiTeTv
Сакун
,.Щмитро

Станiславович

-

заступник голови районноi державноi
адмiнiстрацii

Секретар оргаrriрацiйноrо KoMiTeTy
михайлова
Олена Георгirвна

-

головний спецiалiст вiддirrу економiчного
анагriзу, виробництва сiльськогосподарсъкоi
продукцii та розвитку сiльських територiй
управлiншI агропромислового розвитку
райдержадмiнiстрацii

Члени органiзацiйного KoMiTeTv:
ДрандаrгFll
BiKTop Васильович
Щрига

лiлiана Анатолiiвна
михайлова
Олена Петрiвна

-

-

начаJIьник вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацii

начальникуправлiння агропромислового
розвитку райдержадмiнiстрацii
начальник вiддiJry культури, туризму та
культурноi спадщини райдержадмiнiстрацiТ
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