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Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці, щоб
привернути увагу світової спільноти до проблеми щорічної смертності на робочому місці.

Починаючи з 2002 року, понад 50 країн світу за ініціативою Міжнародної конфедерації
вільних профспілок трудящих, яку підтримала Міжнародна організація праці,
відзначають цей день. Більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи, що спрямовані
на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці.

Головною метою державної політики України в сфері охорони праці є збереження
життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності. Зараз наша
країна, як і багато інших держав світу, переживає складні часи фінансово-економічної
кризи. Однак, за будь-яких обставин конституційне право працівника на належні,
безпечні та здорові умови праці повинно забезпечуватись роботодавцем і бути
предметом особливої турботи та контролю держави.

За даними Держгірпромнагляду України у 2011 році загальна кількість нещасних
випадків, пов’язаних із виробництвом, порівняно з минулим роком зменшилась на 9%, або
на 1041 випадок (на підприємствах України у 2011 році травмовано 10657 осіб, у 2010
році – 11698 осіб), а кількість нещасних випадків із смертельним наслідком, пов’язаних із
виробництвом, порівняно з минулим роком збільшилась на 41 нещасний випадок, або на
6% (на підприємствах України у 2011 році смертельно травмовано 685 осіб, у 2010 – 644
особи). Такий стан справ потребує посилення уваги до охорони праці державних органів,
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об’єднань роботодавців, громадського контролю професійних спілок.

Відповідно до рекомендацій МОП у 2012 році Всесвітній день охорони праці проводиться
під девізом: «Сприяння охороні праці у «зеленій» економіці».

Не виникає сумніву, що подальше існування і розвиток людства напряму залежить від
збереження природного середовища.

Концепція «зеленої» економіки пропонує роботодавцям та громадянам перейти до
розробки збалансованих шляхів розвитку, що включають сприяння інвестиціям у
природний капітал (збільшення частки заповідних територій, посилення захисту лісів
тощо), вирішення проблем енергетики та забезпечення екологічно чистими продуктами
харчування, приділення уваги питанням використання земель та планування
землекористування, оптимального розподілу обмежених ресурсів та поліпшення
управління ними.

В Україні ця проблема є особливо загрозливою. Застарілі технології, недбале ставлення
до утилізації відходів своєї діяльності не дозволять Україні в майбутньому забезпечити
економічний розвиток.

Але розвиток «зеленої економіки» повинен бути тісно пов'язаний з забезпеченням
безпечних і здорових робочих місць. Великий потенціал в створенні «зелених» робочих
місць в таких галузях виробництва, як відновлювальні джерела енергії, будівництво,
транспорт, переробка, сільське та лісове господарство.

Значення охорони праці у «зеленій» економці – сприяння ефективності виробництва
через забезпечення безпеки та культури праці, зниження рівня виробничого
травматизму і професійних захворювань на виробництвах, що гармонійно поєднують
економічні потреби суспільства з потребою постійного відновлення і збереження
довкілля.

Згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2006 р. № 685/2006 встановлено
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національний День охорони праці, який щороку відзначається 28 квітня, що збігається в
часі із Всесвітнім днем охорони праці і проводиться на підприємствах, в установах,
організаціях усіх форм власності та галузей економічної діяльності України.

Завданням цієї широкомасштабної акції є привернення уваги суспільства, органів
державної влади, суб’єктів господарювання та громадських організацій до фактичного
стану безпеки й умов праці в галузях, на конкретних підприємствах, у виробничих
підрозділах і на робочих місцях, сприяння своєчасному виявленню та усуненню порушень
норм і правил, причин нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві, надання всебічної підтримки потерпілим на виробництві працівникам,
вшанування пам’яті загиблих.

За підсумками роботи у 2011 році у районі спостерігається зниження рівня виробничого
травматизму. Випадків із смертельними наслідками не було. Однак рівень ризику
травмування ще залишається досить високим через порушення трудової і технологічної
дисципліни, недостатню підготовку кадрів з питань безпечних методів праці, відсутність
контролю за додержанням працівниками вимог охорони праці та з інших причин, що не
потребують для їх усунення значних фінансових витрат.

Аналіз травматизму невиробничого характеру свідчить, що найбільше громадян
травмуються внаслідок випадкових падінь – 510 випадки, в тому числі постраждало
дітей віком до 14 років – 97. Внаслідок обморожень звернулось до закладів охорони
здоров»я 22 чол., з них дітей – 4, а через самопошкодження – 228 чол., з них 44 дітей.
Всього у 2011 році зафіксовано 1073 випадків травматизму невиробничого характеру ( у
2010 році сталося 1153 нещасних випадки невиробничого характеру).

В районі є значна кількість сільськогосподарських агроформувань, виробничих
підприємств, підприємств торгівлі, закладів охорони здоров’я, освіти, культури тощо.
Саме різноманітність та специфіка наявності в них робіт, виробництв, професій і посад,
застосовуваних технологій та устаткування зумовлюють обов’язок керівників згідно зі
ст.13 Закону України "Про охорону праці” організовувати якісне проведення заходів з
охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного виробничого
обладнання та устаткування, атестації робочих місць на відповідність
нормативно-правових актів з охорони праці в порядку і строки, що визначаються
законодавством.
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Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях
незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес,
використання обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і
небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я
працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Зважаючи на
пріоритетність життя і здоров’я людей, роботодавці не повинні заощаджувати на
створенні здорових і безпечних умовах праці на підприємствах.

На роботах із шкідливими та важкими умовами праці задіяно понад 400 чол. За умовами
праці атестовано 128 робочих місць на 10 підприємствах. Це підприпємства
агропромислового комплексу, видобувних та преробних галузей, транспорту, зв»язку,
газопостачання, охорони здоров»я, житлово-комунального господарства. Під час
реєстрації колективних договорів (зареєстровано 83 договори) спеціалістами управління
праці та соціального захисту населення райдержадміністрації приділяється особлива
увага щодо наявності в них норм з охорорни праці. Такі організаційні заходи сприяють
покращенню стану охорони праці в районі.

На сьогодні найактуальнішим питанням у системі охорони праці та промислової безпеки,
яке потребує нагального вирішення, є посилення кадрового забезпечення з питань
охорони праці, підвищення кваліфікації працівників з питань безпечних методів праці,
посилення відповідальності організаторів (власників) виробництва за невиконання вимог
безпеки.

У лютому-березні 2012 року було проведено навчання з правил технічної та безпечної
експлуатації електроустановок споживачів. Підвищили свою кваліфікацію 52
спеціалісти різних галузей району.

У рамках підготовки до Дня охорони праці управлінням праці спільно з відділом освіти
райдержадміністрації у березні цього року був проведений конкурс дитячого малюнка
«Світ очима дітей», в якому взяли участь школярі з 20 навчальних закладів району. Такі
заходи сприяють формуванню у молоді високої культури безпеки праці на виробництві і
в повсякденному житті.

У 2012 році управлінням праці та соціального захисту населення і управлінням
агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно із органами влади,
профспілковими організаціями, керівниками підприємств, представниками малого і
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середнього бізнесу заплановано провести комплекс заходів запобігання нещасним
випадкам на виробництві і професійним захворюванням, підвищення рівня безпеки та
умов праці, продовжити роботу по затвердженню колективних договорів, проведенню
атестації робочих місць.

Звертаємось до всіх роботодавців проаналізувати та переглянути організацію діяльності
своїх підприємств та організацій стосовно втілення принципів «зеленої економіки» та
вжити заходів з підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці працівників, у тому
числі і на малих підприємствах, що дасть можливість забезпечити гідне життя не тільки
нам, але і нашим нащадкам.

Конкретна робота з відзначення Дня охорони праці в районі істотно змінить ставлення
роботодавців і працівників до вирішення проблем охорони праці в усіх галузях економіки,
сприятимуть усуненню або зменшенню ризиків для життя та здоров’я людей, поліпшенню
організації профілактики нещасних випадків і виробничих захворювань упродовж
поточного і наступних років.

За матеріалами Управління праці та соціального захисту населення і управління
агропромислового розвитку Володарської райдержадміністрації

Когда-то &quot; сберкнижка вклады &quot; это был мой остров, теперь &quot; ГИА 2012
Химия 9 кл Типовые тест. задания
&quot; он стал твой, мой &quot;
Администрирование Windows Server 2003 Подробное рук-во.
&quot; милый мико, и твой, моя &quot;
100 великих храмов
&quot; красавица.

Вильм, малыш, &quot; Парень встретил девушку &quot; проснись, проснись!

Но человек предполагает, &quot; Общая психология &quot; а бог располагает.
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Меня окружили не &quot; Всегда приятно говорить правду. Книга для детей о том, что
надо говорить правду
&quot; индейцы, не враги, &quot; Учимся
считать и рассказывать
&quot; а друзья.

Ординарец одиннадцатой маршевой &quot; Игра с тенью &quot; роты.

Еще десять минут назад &quot; вклад сеченова &quot; у француза было значительно
больше приверженцев, чем у его соперника-ирландца.
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