
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

09 квітня 2019 року  Старокостянтинів   № 117/2019-р 

 

Про заходи по проведенню 

Дня охорони праці в місті 

 

З метою реалізації державної політики в галузі охорони праці, 

привернення уваги суб’єктів господарювання, громадських організацій та 

населення міста до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на 

виробництві та професійним захворюванням, вшанування пам’яті осіб, які 

загинули на виробництві, на виконання Указу Президента України від              

18 серпня 2006 року № 685/2006 «Про День охорони праці», відповідно до       

п. 1.8 Заходів по реалізації програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища в м. Старокостянтинів до 2022 року, затверджених 

рішенням 23 сесії Старокостянтинівської міської ради від 24 листопада        

2017 року №13, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»: 

 

1. Утворити організаційний комітет по проведенню Дня охорони праці в 

місті згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити заходи по проведенню Дня охорони праці в місті 

(додаються). 

 

3. Виконавцям, відповідно до компетенції, забезпечити виконання заходів 

із дотриманням строків їх проведення, про що інформувати управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради до 03 травня 

2019 року. 

 

4. 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 

від 09 квітня 2019 року  

№ 117/2019-р 

 

 

Організаційний комітет 

по проведенню Дня охорони праці в місті 

 

 

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; 

Василик  

Василь Миколайович 

- начальник Старокостянтинівського 

відділення управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування України в 

Хмельницькій області (за згодою); 

Гладун  

Володимир Іванович 

- директор-редактор міського радіомовлення; 

Гордійчук  

Володимир Володимирович 

- головний спеціаліст-експерт з умов праці 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

Грозян 

Іван Михайлович 

 

Пасічник  

Анатолій Панасович 

 

Турбан 

Володимир Ілліч 

- начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

 

- директор Старокостянтинівської міської 

станції юних техніків; 



 

 

 

 

Чиж 

Сергій Володимирович 

       2 

 

Продовження додатка 1 

 

- начальник Старокостянтинівського 

районного сектору Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Хмельницькій області (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами                             підпис                                         В. Янзюк 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови  

від 09 квітня 2019 року № 117/2019-р 

 

Заходи по проведенню Дня охорони праці в місті 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1 2 3 4 

1 Проведення засідання 

організаційного комітету по 

проведенню Дня охорони праці в 

місті 

09 квітня 

2019 року 

Організаційний комітет 

2 Розміщення на веб-сторінках 

Старокостянтинівської міської 

ради та управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету міської ради інформації 

про проведення заходів з нагоди 

Дня охорони праці в місті та 

звернення організаційного 

комітету до роботодавців, 

профспілок, керівників та 

працівників підприємств, установ 

та організацій 

09-12 квітня 

2019 року 

Відділ інформаційного 

забезпечення, управління 

соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради 

3 Інформування через засоби 

масової інформації населення 

міста про проведення заходів з 

нагоди Дня охорони праці в місті 

22-26 квітня 

2019 року 

Дирекція міського 

радіомовлення 

4 Проведення «Дня відкритих 

дверей», прийому громадян, 

надання консультацій з питань 

охорони праці. Забезпечення 

роботи консультаційних пунктів з 

питань охорони праці 

22-26 квітня 

2019 року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівське 

відділення УВД ФСС 

України в Хмельницькій 

області 

5 Організація спільних заходів 

щодо вшанування пам'яті 

загиблих на виробництві: зустріч 

з сім'ями загиблих, потерпілими 

інвалідами праці, надання  

22-26 квітня 

2019 року 

Організаційний комітет, 

підприємства, установи 

та організації міста 



2 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 фінансової допомоги для 

вирішення соціально-побутових 

питань 

  

6 Оформлення (облаштування) 

куточків, стендів, присвячених 

Дню охорони праці на 

підприємствах, в установах та 

організаціях міста 

22-26 квітня 

2019 року 

Підприємства, установи 

та організації міста 

7 Проведення тематичних зустрічей 

з трудовими колективами. Тема 

зустрічей: «Безпечне та здорове 

майбутнє праці» 

22-26 квітня 

2019 року 

Організаційний комітет 

8 Проведення навчання та перевірки 

знань законодавчих та 

нормативно-правових актів з 

питань охорони праці  працівників 

із числа інженерно-технічного 

персоналу підприємств, 

організацій та установ міста, 

фізичних осіб-підприємців 

квітень 

2019 року 

Навчальні центри 

9 Проведення обстежень 

атракціонів, які не являються 

об'єктами підвищеної небезпеки 

квітень 2019 

року 

Старокостянтинівська 

житлово-експлуатаційна 

контора, управління 

освіти, управління 

соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради 

10 Проведення практично-

орієнтованих семінарів 

(тренінгів) щодо профілактики 

професійного вигорання 

22-26 квітня 

2019 року 

Підприємства, установи 

та організації міста, 

територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

11 Створення на підприємствах, в 

установах та організаціях міста 

програм профілактики стресу  

22-26 квітня 

2019 року 

Підприємства, установи 

та організації міста 



3 

 

Продовження додатка  

 

1 2 3 4 

 (колективний туризм, колективні 

спортивні змагання, колективний 

культурно-розвиваючий 

відпочинок) 

  

12 Проведення в закладах освіти 

міста відкритих уроків, виховних 

годин, лекційних занять, 

присвячених Дню охорони праці, 

на тему: «Безпечна праця - право 

кожної людини», спрямованих на 

роз'яснення причин виникнення 

нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій та їх 

запобігання під час виробництва 

22-26 квітня 

2019 року 

 

Організаційний комітет, 

управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Старокостянтинівський 

професійний ліцей 

13 Організація фотовиставки, 

присвяченої Дню охорони праці в 

Україні 

22-26 квітня 

2019 року 

Управління освіти, 

управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

14 Проведення конкурсу малюнка на 

тему: «Охорона праці очима 

дітей» 

22-26 квітня 

2019 року 

Управління освіти, центр 

комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю, 

Старокостянтинівська 

дитяча художня школа 

15 Оформлення виставки дитячих 

малюнків на тему: «Охорона 

праці та промислова безпека»  

22-26 квітня 

2019 року 

Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

16 Проведення конкурсу плакатів на 

тему: «Безпечне та здорове 

майбутнє праці» 

22-26 квітня 

2019 року 

Управління освіти 

виконавчого комітету 

міської ради 

17 Створення Створення слайд-

фільму на тему: «Безпечне та 

здорове майбутнє праці» 

22-26 квітня 

2019 року 

Старокостянтинівська 

міська станція юних 

техніків 

18 Проведення на підприємствах 

міста конкурсів на краще робоче 

місце, виробничу дільницю  

22-26 квітня 

2019 року 

Підприємства, установи 

та організації міста 



4 

Продовження додатка  

1 2 3 4 

 (бригаду) з визначенням та 

заохоченням переможців у цих 

номінаціях 

  

19 Проведення робочої наради у 

міського голови для вирішення 

нагальних питань охорони праці 

та атестації робочих місць за 

умовами праці на території міста 

квітень 

2019 року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради,  

підприємства, установи 

та організації міста 

20 Нагородження переможців 

щорічного міського огляду-

конкурсу на кращу організацію 

роботи з охорони праці, 

зниження травматизму, 

професійних захворювань та 

загибелі працюючих на 

виробництві 

03 травня 

2019 року 

Організаційний комітет 

21 Підведення підсумків проведення 

Дня охорони праці в місті, 

відзначення кращих трудових 

колективів, керівників, 

працівників підприємств, установ 

та організацій міста 

03 травня 

2019 року 

Організаційний комітет 

22 Проведення підсумкового 

засідання організаційного 

комітету по проведенню в місті 

Дня охорони праці 

03 травня 

2019 року 

Організаційний комітет 

23 Висвітлення підсумків 

проведення заходів до Дня 

охорони праці в засобах масової 

інформації та на веб-сторінках 

Старокостянтинівської міської 

ради та управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету міської ради 

03-06 травня 

2019 року 

Дирекція міського  

радіомовлення, відділ 

інформаційного 

забезпечення, управління 

соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради 

 

 

Керуючий справами                             підпис                                         В. Янзюк 


