
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  
 

01 березня 2017 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №68/2017-р 

Про проведення щорічного міського 

огляду-конкурсу на кращу організацію 

роботи з охорони праці, зниження 

травматизму, професійних захворювань 

та загибелі працюючих на виробництві 

 

З метою заохочення роботодавців до створення безпечних та нешкідливих умов 

праці для працюючих, недопущення виробничого травматизму та професійних 

захворювань на підприємствах міста та керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Провести в період з 06 березня по 07 квітня 2017 року щорічний міський огляд-

конкурс на кращу організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму, 

професійних захворювань та загибелі працюючих на виробництві. 

2. Затвердити склад організаційного комітету з проведення у місті щорічного 

огляду-конкурсу на кращу організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму, 

професійних захворювань та загибелі працюючих на виробництві (далі - організаційний 

комітет) у складі згідно з додатком 1. 

3. Затвердити Положення про щорічний міський огляд-конкурс на кращу 

організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму, професійних захворювань та 

загибелі працюючих на виробництві згідно з додатком 2. 

4. Встановити наступні номінації щорічного міського огляду-конкурсу на кращу 

організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму, професійних захворювань та 

загибелі працюючих на виробництві: 

підприємство з середньообліковою чисельністю працюючих до 50 осіб;  

підприємство з середньообліковою чисельністю працюючих від 50 до 100 осіб;  

підприємство з середньообліковою чисельністю працюючих від 100 до 500 осіб; 

підприємство з середньообліковою чисельністю працюючих понад 500 осіб. 

5. Нагородити переможців щорічного міського огляду-конкурсу на кращу 

організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму, професійних захворювань та 

загибелі працюючих на виробництві. 

6. Редакції газети «Наше місто» (Сапчук І.В.), дирекції міського радіомовлення 

(Гладун В.І.) та відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської ради 

(Бліщ С.С.) забезпечити широке висвітлення ходу проведення та результатів щорічного 

огляду-конкурсу на кращу організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму, 

професійних захворювань та загибелі працюючих на виробництві. 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови, 

начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                                                  М. Мельничук



Додаток 1 

до розпорядження міського голови  

01 березня 2017 року№ 68/2017-р 

 

 

Склад 

організаційного комітету з проведення щорічного міського огляду-конкурсу на кращу 

організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму, професійних захворювань та 

загибелі працюючих на виробництві 

 

Камінська  

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови, начальник фінансового 

управління виконавчого комітету міської ради, голова 

організаційного комітету; 

Шабельник 

Наталія Іванівна 

- начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, заступник голови 

організаційного комітету; 

Прокопчук 

Денис Юрійович 

- головний спеціаліст з питань охорони праці управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської 

ради, секретар організаційного комітету; 

Бліщ 

Сергій Степанович 

- завідувач відділу інформаційного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради; 

Бузинарчук 

Володимир Олександрович 

- заступник начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

Бурлаков 

Володимир Васильович 

- головний державний інспектор Управління Держпраці у 

Хмельницькій області (за згодою); 

Гладун 

Володимир Іванович 

- директор-редактор міського радіомовлення; 

 

Грозян 

Іван Михайлович 

- начальник управління економіки виконавчого комітету 

міської ради; 

Павлюк 

Микола Степанович 

- начальник ВВД ФССНВ у Старокостянтинівському районі 

(за згодою); 

Сапчук 

Ірина В’ячеславівна 

- головний редактор комунального підприємства редакція 

газети «Наше місто». 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                    підпис                                    О. Степанишин 

  



Додаток 2 

до розпорядження міського голови  

01 березня 2017 року №68/2017-р 

 

Положення 

про щорічний міський огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони праці, 

зниження травматизму, професійних захворювань та загибелі працюючих на виробництві 

 

І. Загальні положення 

 

1.1.  Щорічний міський огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони праці, 

зниження травматизму, професійних захворювань та загибелі працюючих на виробництві 

(далі - огляд-конкурс) проводиться з метою сприяння дотриманню вимог чинного 

законодавства щодо охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях різних форм 

власності та господарювання, що використовують найману працю населення міста, 

забезпечення реалізації державних гарантій у сфері охорони праці. 

1.2. Завданням огляду-конкурсу є активізація діяльності роботодавців у частині 

забезпечення здорових і безпечних умов праці на кожному робочому місці, зниження рівня 

виробничого травматизму та професійних захворювань, використання досвіду переможців 

огляду-конкурсу та проведення на його базі роз’яснювально-пропагандистської та 

профілактичної роботи з питань охорони праці. 

1.3. Організація та проведення огляду-конкурсу здійснюється організаційним 

комітетом. 

 

ІІ. Учасники огляду-конкурсу 

 

2.1. Учасниками огляду-конкурсу мають право бути підприємства, установи, 

організації різних форм власності та господарювання, що використовують найману працю 

населення міста. 

2.2. Перелік учасників огляду-конкурсу формується організаційним комітетом на 

підставі заяви керівника підприємства на ім'я голови організаційного комітету про участь в 

огляді-конкурсі (зразок заяви наведено у додатку 1) та заповненої Таблиці показників 

діяльності підприємства з питань охорони праці за формою, наведеною у додатку 2. 

 

ІІІ. Підведення підсумків огляду-конкурсу 

 

3.1. Підсумки огляду-конкурсу підводяться організаційним комітетом. 

3.2. Переможці огляду-конкурсу визначаються за результатами роботи за рік. 

3.3. Переможцями огляду-конкурсу визнаються підприємства, розташовані на території 

міста, якими досягнуто кращих показників щодо забезпечення здорових та безпечних умов 

праці. 

3.4. Підведення підсумків здійснюється на підставі Таблиці показників діяльності 

підприємства з питань охорони праці - учасника огляду-конкурсу, які вплинули на 

досягнутий рівень охорони праці. 

3.5. Учасники отримують місця-бали за значенням показників шляхом їх зіставлення у 

числовому ряді порівняльних показників інших претендентів однієї номінації. Переможцем 

визначається учасник, у якого найменша сума балів. 

3.6. Переможці визначаються за номінаціями серед підприємств із середньообліковою 

чисельністю працюючих до 50 осіб, від 50 до 100 осіб, від 100 до 500 осіб та понад 500 осіб. 

Визначається один переможець у кожній номінації. 

 

 

Секретар міської ради                                    підпис                                    О. Степанишин  



Додаток 1 

до Положення про щорічний міський 

огляд-конкурс на кращу організацію роботи 

з охорони праці, зниження травматизму, 

професійних захворювань та загибелі 

працюючих на виробництві 

 

Голові організаційного комітету з 

проведення щорічного міського огляду-

конкурсу на кращу організацію роботи з 

охорони праці, зниження травматизму, 

професійних захворювань та загибелі 

працюючих на виробництві 

____________________________________ 

(Прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

З А Я В А  
Прошу визнати _________________________________________________________________ 

(найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

як учасника щорічного міського огляду-конкурсу на кращу організацію роботи з охорони 

праці, зниження травматизму, професійних захворювань та загибелі працюючих на 

виробництві за підсумками 2016 року. 

Таблиця показників діяльності підприємства з питань охорони праці додається. 

З умовами проведення, термінами подання матеріалів щодо участі в огляді-конкурсі, та 

вимог щодо їх заповнення ознайомлений. 

 

 

 

__________________                      __________                 __________________________                  

(керівник)                                          (підпис)                       (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Дата: 

  



Додаток 2 

до Положення про щорічний міський 

огляд-конкурс на кращу організацію 

роботи з охорони праці, зниження 

травматизму, професійних захворювань 

та загибелі працюючих на виробництві 

 

Т А Б Л И Ц Я *  

показників діяльності підприємства з питань охорони праці 

________________________________________________________________________________ 

(найменування підприємства, установи, організації) 
№ 
з/п 

 
Показники На 01.01.2017 року Співвідно-

шення  

гр. 4 до гр. 3 період 

попередній 

звітному 

звітний 
період 

1 Середньооблікова чисельність працюючих, чол.    

2 Річний фонд оплати праці, тис. грн.    

3 Чисельність працівників, зайнятих на роботах зі 

шкідливими умовами праці, чол. 

   

4 Кількість робочих місць, атестованих за умовами 

праці 

   

5 Загальна кількість нещасних випадків, пов’язаних з 

виробництвом 

   

6 
Кількість смертельних нещасних випадків, 

пов’язаних з виробництвом 

   

7 Кількість осіб, яким встановлено професійне 

захворювання 

   

8 
Наявність кабінету (куточка) з охорони праці, 

є/немає 

   

9 Проходження навчання з питань охорони праці, осіб    

10 
Наявність розділу «Охорона праці» у колективному 

договорі, є/немає 

   

11 
Забезпечення працівників засобами індивідуального 

захисту (у % до норми) 

   

12 
Забезпечення приміщень первинними засобами 

пожежогасіння (у % до норми) 

   

13 Проходження медичних оглядів, осіб    

14 Проведення модернізації та заміни основного 

технологічного обладнання (тис. грн.) 

   

15 Наявність та функціонування СУОП, є/немає    

16 
Витрати на заходи щодо створення безпечних умов 

праці, тис. грн. 

   

17  

Заборгованість зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, тис. грн. 

   

*3 метою забезпечення коректної бази вихідних даних показників діяльності, таблиця 

заповнюється без виправлень та у вказаних одиницях виміру 

 

Керівник підприємства    ____________                               _____________________________ 

                                              (підпис)                                                  (прізвище, ім’я, по батькові) 

                                                               М.П.                              _____________________________ 

                                                                                                      (телефон керівника підприємства) 

Виконавець   ________________________                                ____________________________ 

                          (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                    (телефон) 



 


