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1. Схвалити проект Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища в м.Старокостянтинів до 2022 року, що додається. 

 

2. Рекомендувати сесії міської ради затвердити Програму поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в м.Старокостянтинів до 2022 року. 

 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                     підпис                                                   В.Богачук



Додаток  

до рішення виконавчого  

комітету міської ради   

16 листопада 2017 року №350 

 

Програма  

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища  

в м.Старокостянтинів до 2022 року 

 

 

1. Загальні положення 

 

Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в                 

м.Старокостянтинів до 2022 року (надалі – Програма) розроблена з метою реалізації 

конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової 

діяльності. 

Головною метою Програми є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, 

формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація 

ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві, що 

сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню та 

розвитку трудового потенціалу м. Старокостянтинів. 

Виконання конкретних завдань організаційного, матеріально-технічного, наукового та 

нормативно-правового характеру у сфері охорони праці, подальшого вдосконалення системи 

управління охороною праці передусім покладається на суб’єкти господарювання. Стан 

охорони праці на підприємстві нерозривно пов’язаний з рівнем соціально-трудових відносин, 

учасниками яких є роботодавець, працівник і влада, а це, у свою чергу, обумовлює функції та 

повноваження кожного соціального партнера у сфері охорони праці.  

Найбільш негативно позначаються на стані охорони праці такі фактори: 

1) недостатнє фінансування заходів з охорони праці; 

2) відсутність служб охорони праці на багатьох підприємствах міста; 

3) зношеність основних засобів виробництва; 

4) незадовільні умови праці; 

5) недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного 

захисту; 

6) недостатній рівень підготовки працюючих та фахівців з питань охорони праці; 

7) низький рівень контролю за станом охорони праці на підприємствах; 

8) недостатня організація роботи з інформаційного забезпечення охорони праці. 

 

2. Концептуальні положення та заходи 

 

Досягнення головної мети у сфері охорони праці – забезпечення охорони життя і 

здоров’я працівників у процесі трудової діяльності – можливо за умов цілеспрямованої і 

скоординованої діяльності соціальних партнерів на всіх організаційних рівнях щодо 

розв’язання головних завдань охорони праці таких як: 

1) реалізація заходів щодо здійснення державної політики з охорони праці на 

місцевому рівні; 

2) забезпечення ефективного організаційно-методичного управління охороною праці 

на місцевому рівні; 

3) широке впровадження у практичну діяльність позитивного досвіду у сфері охорони 

праці. 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» у Програмі передбачено шляхи та 

способи комплексного розв’язання проблем охорони праці, забезпечення пріоритету 

здоров’я працівників, їх соціального захисту, створення належних, безпечних і здорових 

умов праці на виробництві, а саме: 
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1) сприяння створенню на підприємствах міста дієвих систем управління охороною 

праці, визначених чинним законодавством України про охорону праці; 

2) забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці внаслідок запровадження 

ефективного багаторівневого контролю за станом охорони праці на об’єктах 

господарювання; 

3) максимальне використання досягнень вітчизняної та світової науки, передового 

досвіду, результатів міжнародного науково-технічного співробітництва з питань поліпшення 

охорони праці та її нормативно-правової, наукової і матеріально-технічної бази; 

4) поліпшення економічного стану м.Старокостянтинів, зниження ризику 

виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що 

сприятиме зменшенню видатків з Державного бюджету України та міського бюджету 

м.Старокостянтинів на ліквідацію наслідків аварій та відшкодування шкоди потерпілим на 

виробництві. 

 

3. Основні завдання Програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

1) забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-правових актів з 

питань охорони праці; 

2) забезпечення функціонування систем управління охороною праці на кожному 

підприємстві, в установі та організації; 

3) впровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального 

та колективного захисту; 

4) зниження виробничих ризиків, небезпеки виробничих об’єктів і 

устаткування, запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки; 

5) вдосконалення системи навчання з охорони праці. 

Виконання визначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, його 

контрольованості та прогнозованості, а також зменшенню кількості аварій, нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань. 

 

4. Фінансування Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється у передбаченому законодавством України 

порядку за рахунок коштів Державного бюджету України та міського бюджету 

м.Старокостянтинів, коштів підприємств, установ та організацій. 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

1) сформувати сучасне безпечне та здорове виробниче середовище; 

2) мінімізувати ризики виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій 

на виробництві; 

3) знизити коефіцієнт частоти виробничого травматизму і коефіцієнт частоти 

виробничого травматизму із смертельним наслідком; 

4) зберегти здоров’я та життя працівників; 

5) забезпечити скорочення соціальних і економічних втрат від негативних наслідків на 

виробництві; 

6) забезпечити стале зростання економіки. 

Ефективність виконання Програми забезпечується через оптимізацію матеріально-

технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища, для забезпечення реалізації конституційного права 

громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, збереження та розвиток трудового 

потенціалу держави. 

 

Керуючий справами                                    підпис                                                              В.Янзюк 



Додаток 1  

до проекту Програми поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого  

середовища в м.Старокостянтинів до 2022 року 

 

Заходи 

по реалізації програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого  

середовища в м.Старокостянтинів до 2022 року 

№ 

п/п 

Найменування заходу Виконавці Терміни виконання, 

роки 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 

1. Організаційні заходи 

1.1 Забезпечення функціонування 

системи управління охороною 

праці у місті, здійснення 

організаційно-методичного 

забезпечення та контролю за 

розробленням і впровадженням 

систем управління охорони праці 

на підприємствах, в установах та 

організаціях міста 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівське 

відділення УВД ФСС України в 

Хмельницькій області, 

підприємства, установи, організації 

міста 

2017 - 2022 Створення системи управління 

охороною праці на рівні міста 

сприятиме керованості та 

прогнозованості у сфері охорони 

праці, якісному контролю за 

станом охорони праці, 

зменшенню кількості нещасних 

випадків та аварій 

1.2 Забезпечення координації 

діяльності щодо вирішення 

головних завдань у сфері охорони 

праці 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівське 

відділення УВД ФСС України в 

Хмельницькій області, 

підприємства, установи, організації 

міста 

2017 - 2022 Підвищення ефективності 

управління охороною праці на 

місцевому рівні 

1.3 Проведення атестації робочих 

місць з небезпечними і шкідливими 

умовами праці та здійснення 

контролю за приведенням їх у 

відповідність до вимог 

нормативних актів про охорону 

праці та вимог санітарного 

Підприємства, установи, організації 

міста, управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету міської ради 

щорічно Приведення робочих місць у 

відповідність до вимог 

нормативних актів про охорону 

праці та підтвердження 

відповідних пільг 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 

 законодавства згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від            

01 серпня 1992 року №442 «Про 

Порядок проведення атестації 

робочих місць за умовами праці» 

   

1.4 Організація лабораторних 

досліджень умов праці з 

визначенням шкідливих і 

небезпечних факторів виробничого 

середовища і трудового процесу на 

конкретних робочих місцях 

працівників відповідно до 

гігієнічної кваліфікації за 

показниками шкідливості та 

небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості 

і напруженості трудового процесу 

(п.3.1 наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 21 травня  

2007 року №246 «Про 

затвердження Порядку проведення 

медичних оглядів працівників 

певних категорій») 

Підприємства, установи, організації 

міста 

щорічно Визначення категорій 

працівників, які підлягають 

попередньому (періодичному) 

медичним оглядам 

1.5 Організовувати проходження 

попередніх та періодичних 

медичних оглядів працівників 

згідно з вимогами наказу 

Міністерства охорони здоров’я 

України від 23 липня 2002 року 

№280 «Щодо організації 

проведення обов’язкових 

Підприємства, установи, організації 

міста 

2017 - 2022 Повне охоплення медичними 

оглядами працівників, особливо 

зайнятих у шкідливих та 

небезпечних умовах праці 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 

 профілактичних медичних оглядів 

працівників окремих професій, 

виробництв і організацій, 

діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення 

інфекційних хвороб», наказу 

Міністерства охорони здоров’я 

України від 21 травня 2007 року 

№246 «Про затвердження Порядку 

проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій», 

наказу Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства 

внутрішніх справ України від             

31 січня 2013 року №65/80 «Про 

затвердження Положення про 

медичний огляд кандидатів у водії 

та водіїв транспортних засобів» 

   

1.6 Забезпечення вчасного проведення 

розслідування випадків 

виробничого травматизму, 

професійних захворювань 

(отруєнь) і аварій на виробництві 

серед працюючого населення 

відповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від             

30 листопада 2011 року № 1232 

«Деякі питання розслідування та 

обліку нещасних 

Старокостянтинівське відділення 

УВД ФСС України в Хмельницькій 

області, підприємства, установи, 

організації міста   

2017 - 2022 Забезпечення соціального 

захисту працівників, 

підвищення відповідальності 

керівників, зменшення ризиків 

виробничих процесів 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 

 випадків, професійних 

захворювань і аварій на 

виробництві» 

   

1.7 Проведення конкурсу на кращу 

організацію роботи з охорони праці 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради 

2017 - 2022 Створення безпечних і 

нешкідливих умов праці для 

працюючих 

1.8 Проведення мироприємств щодо 

виконання Указу Президента 

України від 18 серпня 2006 року 

№685/2006 «Про День охорони 

праці» 

Підприємства, установи, організації, 

управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівське відділення 

УВД ФСС України в Хмельницькій 

області 

2017 - 2022 Підвищення ефективності 

управління охороною праці на 

місцевому рівні 

1.9 Проведення засідань ради з питань 

безпечної життєдіяльності 

населення 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради 

щоквартально Зменшення рівня виробничого 

та побутового травматизму 

1.10 Передбачати у колективному 

договорі Комплексні заходи щодо 

досягнення встановлених 

нормативів безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища, 

підвищення існуючого рівня 

охорони праці, запобігання 

випадкам виробничого 

травматизму професійних 

захворювань і аваріям 

Підприємства, установи, організації, 

управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради 

2017 - 2022 Створення безпечних і здорових 

умов праці 

1.11 Забезпечення працівників засобами 

індивідуального та колективного 

захисту 

Підприємства, установи, організації 

міста 

2017 - 2022 Підвищення рівня безпеки, 

попередження виробничого 

травматизму 

1.12 Організовувати    проведення  Управління соціального захисту  Постійно Забезпечення      якісними      і  
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 

 спільних семінарів, нарад з питань 

безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища з 

керівниками та спеціалістами з 

питань охорони праці підприємств, 

установ, організацій міста. 

Надавати їм консультаційну та 

методичну допомогу щодо 

організації роботи з питань 

охорони праці, атестації робочих 

місць за умовами праці 

населення виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівське 

відділення УВД ФСС України в 

Хмельницькій області 

 сучасними знаннями для 

прийняття управлінських 

рішень, підвищення фахового 

рівня посадових осіб та 

спеціалістів з питань охорони 

праці установ та організацій 

міста 

1.13 Проводити інструктажі з питань 

охорони праці, відповідно до 

розроблених програм проведення 

інструктажів 

Підприємства, установи, організації 

міста 

Постійно Мінімізація професійних та 

промислових ризиків 

травмування та загибелі 

працівників, професійних 

захворювань та аварійності на 

виробництві, підвищення 

фахового рівня працівників 

2. Аналіз стану виробничого травматизму в м.Старокостянтинів 

2.1 Систематично проводити аналіз 

стану охорони праці на 

підприємствах міста 

Старокостянтинівське відділення 

УВД ФСС України в Хмельницькій 

області, управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету міської ради 

2017 - 2022 Пропаганда безпечних і 

нешкідливих умов праці 

2.2 Вживати попереджувальні 

профілактичні заходи на основі 

постійного аналізу повідомлень 

медичних закладів про випадки 

травматизму 

Старокостянтинівське відділення 

УВД ФСС України в Хмельницькій 

області, керівники підприємств, 

установ та організацій 

2017 - 2022 Профілактика виробничого 

травматизму 

3. Інформаційне забезпечення охорони праці, вивчення та поширення досвіду з питань охорони праці 

3.1 Проводити навчання з метою 

підвищення рівня знань посадових  

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету  

2017 - 2022 Поширення передового досвіду 

та підвищення рівня знань з  
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 осіб та спеціалістів, які вирішують 

питання охорони праці 

міської ради, Старокостянтинівське 

відділення УВД ФСС України в 

Хмельницькій області, керівники 

підприємств, установ та організацій 

 питань охорони праці 

3.2 Систематично висвітлювати у 

засобах масової інформації та на 

сайтах обставини і причини 

виникнення аварій, виробничих 

травм, професійних захворювань 

Управління соціального захисту 

населення, Старокостянтинівське 

відділення УВД ФСС України в 

Хмельницькій області  

 

2017 - 2022 Інформування керівників 

підприємств, установ, 

організацій про основні питання 

охорони праці 

3.3 Створювати куточки (кабінети) з 

охорони праці, укомплектувати їх 

необхідною документацією та 

технічними засобами 

Підприємства, установи, організації 

міста, структурні підрозділи 

2017 - 2022 Підвищення рівня знань та 

профілактичної роботи з питань 

охорони праці 



Додаток 2  

до проекту програми поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища в 

м.Старокостянтинів до 2022 року 

 

 

Перелік підприємств,  

що включені для звіту по виконанню програми поліпшення стану безпеки,  

гігієни праці та виробничого середовища в м.Старокостянтинів до 2022 року 

 

1. Філія «Старокостянтинівський райавтодор» ДП «Хмельницький облавтодор»                    

ПАТ «ДАК» Автомобільні дороги України»; 

2. Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик»; 

3. Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради; 

4. ДП «Старокостянтинівське лісове господарство»; 

5. Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств; 

6. Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора; 

7. Мале комунальне підприємство «Міськсвітло»; 

8. Комунальне ремонтно-будівельне шляхове підприємство; 

9. Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал»; 

10.ТОВ «Блок Майстер Україна»; 

11.ТОВ «Старокостянтинівцукор»; 

12. ТОВ «Агромоторсервіс»; 

13. ТОВ «Ясен-Поділля»; 

14. ДП «Старокостянтинівський молочний завод»; 

15. ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів»; 

16. Філія «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» ПАТ «Українська 

залізниця»; 

17. ТОВ «Мегатекс Індастріал»; 

18. Філія ПАТ «ДПЗКУ» Старокостянтинівський елеватор. 

 

 

 

Керуючий справами                             підпис                                                                             В.Янзюк 

 


