
 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

від 16.04. 2019 № 52 

м. Золотоноша 

 

Про проведення у місті тижня охорони праці 
 

 З метою привернення уваги суспільства, роботодавців та громадських 

організацій до проблем запобігання нещасним випадкам на виробництві, 

керуючись п. 1, 7, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, -  

 

1. Провести у місті тиждень охорони праці з 22.04.2019 по 26.04.2019. 

2. Затвердити заходи по проведенню у місті тижня охорони  

праці (додаток). 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Масла О.М. та управління праці та соціального 

захисту населення (Лукомська Т.Е.). 

 

 

Міський голова       В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лукомська53320 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 16.04. 2019  № 52 

 

Заходи по проведенню в місті тижня охорони праці 
 

№ Назва заходу Виконавець Термін виконання 

1 

Розміщення в засобах масової інформації та 

на веб-сайтах усіх зацікавлених органів та 

організацій інформації про підготовку до 

проведення в місті заходів з нагоди Дня 

охорони праці й відповідного звернення 

Оргкомітету. 

Організаційний 

комітет 

 Квітень 2019  

року 

2. 

Проведення та організація конкурсу 

дитячого малюнку «Охорона праці очима 

дітей» до Всесвітнього дня охорони праці в 

Україні у 2019 році. 

Організаційний 

комітет, відділ 

освіти МВК 

Квітень 2019  

року 

3. 

Проведення консультацій з актуальних 

питань промислової безпеки для 

працівників, спеціалістів з охорони праці та 

роботодавців.  

Золотоніське 

відділення УВД 

ФСС у Черкаській 

області  

Квітень 2019  

року 

4. 

Проведення відкритих уроків «28 квітня – 

Всесвітній день охорони праці» для 

школярів та студентів навчальних закладів 

усіх рівнів акредитації, спрямованих на 

роз’яснення причин виникнення 

професійних захворювань та їх запобігання 

під час виробництва. 

Відділ освіти МВК 
Квітень 2019  

року 

5. 

Проведення тематично-галузевого семінару 

– наради: Стан виробничого травматизму та 

його профілактика у I кварталі 2019 року, 

проблемні питання, шляхи підвищення 

ефективності профілактичної роботи. 

АСОП 
Квітень 2019  

року 

6. 

Організація та проведення на підприємствах 

конкурсів на краще робоче місце, виробничу 

діяльність (бригаду), з визначенням та 

заохоченням переможців у цих номінаціях.  

Керівники 

підприємств, 

установ і 

організацій 

Квітень 2019  

року 

7. 

Ушанування пам’яті загиблих на 

виробництві в трудових колективах 

підприємств та організацій, відвідування 

сімей загиблих, надання допомоги, яку вони 

потребують, тощо. 

Керівники 

підприємств, 

установ і 

організацій 

Квітень 2019 

 року 

8. 

Підбиття підсумків конкурсу та вручення 

відзнак: 

- підприємствам міста «За вагомий внесок 

в охорону праці»; 

- кращим спеціалістам з охорони праці 

     підприємств міста; 

-    дитячого малюнку «Охорона праці очима 

      дітей» 

Організаційний 

комітет 

Квітень 2019  

року 



9. 
Проведення урочистого засідання з нагоди 

Всесвітнього дня охорони праці.  

Організаційний 

комітет 

Квітень 2019  

року 

 

 

 

 

Керуючий справами                                        О.В. Шакура 

 


