6.4. Охорона праці
Програмою економічного і соціалбного розвитку міста Краматорська на 2014 рік
в даному розділі заплановано 6 заходів, які виконано протягом року.
1. На виконання ст.7 Закону України “Про охорону праці” управлінням праці та
соціального захисту населення проводиться моніторинг проведення атестації робочих місць
за умовами праці. Для сприяння організації проведення атестації робочих місць за умовами
праці надано 176 консультацій юридичним та фізичним особам з питань охорони праці та
проведення атестації робочих місць за умовами праці. Протягом 2014 року проведено 41
відвідування підприємств з метою оцінки стану охорони праці щодо забезпечення
соціального захисту працівників, якості проведення атестації робочих місць за умовами
праці для підтвердження прав працівників на пільгове пенсійне забезпечення, доплати,
додаткові відпустки та інші пільги і компенсації за роботу в шкідливих та важких умовах
праці. По кожному окремому підприємству надані необхідні пропозиції.
2. Фахівцями територіального управління Держгірпромнагляду, Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві, управління праці та соціального захисту
населення, Краматорського міського Управління Головного управління Держсанепідслужби
у Донецькій області постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо вимог
нормативно – правових актів з питань охорони праці. В державному підприємстві
«Експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» в місті Краматорську за 2014 рік
пройшли навчання з питань охорони праці і безпеки робіт 970 представників підприємств,
установ та організацій міста. За звітний період проведено 6 семінарів з питань охорони праці.
При проведенні семінарів з питань охорони праці за участю керівників та спеціалістів з
охорони праці підприємств міста проводиться роз’яснювальна робота з необхідності
передплати підприємствами міста журналів “Охорона праці” та “Безпека життєдіяльності”.
Протягом 2014 року на стенді управління праці та соціального захисту населення розміщено
6 оголошень з питань охорони праці. На офіційному сайті виконавчого комітету міської ради
розміщено 3 повідомлення з питань охорони праці.
3. З метою підвищення ефективності роботи у сфері охорони праці та безпечної
життєдіяльності населення в місті працює рада з питань безпечної життєдіяльності населення
(міська рада БЖН). Міська рада БЖН здійснює організацію та координацію діяльності
підприємств, організацій та установ щодо реалізації державної політики з питань охорони
праці, здоров’я та життя людей на виробництві та у побуті; виконання міських заходів, а
також при вирішенні питань з іншими представницькими органами та органами місцевого
самоврядування .
За 9 місяців 2014 року було проведено 4 засідання міської ради з питань безпечної
життєдіяльності населення, на якому були розглянуті питання стосовно стану виробничого
та невиробничого травматизму, вжитих заходів протягом 2013-2014 років. Міська рада
проводить свої засідання на підставі поточних планів роботи, а з урахуванням стану
виробничого, невиробничого травматизму та доручень обласної ради БЖН корегує
квартальні плани. По кожному розглянутому питанню на засіданнях міської ради БЖН
приймаються рішення, які сприяють поліпшенню стану охорони праці, зниженню
виробничого травматизму і профзахворювань на підприємствах міста та сприяють зниженню
травматизму невиробничого характеру.
Рішенням виконавчого комітету міської ради № 98 від 20.02.2013 року затверджені
«Заходи з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та Заходи з
профілактики травматизму невиробничого характеру в місті Краматорську на період 2013–
2017 років». Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення 1 березня
2013 року проведений семінар для відповідальних виконавців на тему «Виконання Заходів з
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та Заходів з
профілактики травматизму невиробничого характеру в місті Краматорську на період 2013–

2017 років». Щоквартально відповідальні виконавці надають в управління праці та
соціального захисту населення звіти про стан виконання запланованих Заходів.
4. Протягом 2014 року управлінням праці та соціального захисту населення спільно з
Фондом соціального страхування від нещасних випадків, інспекторами територіального
управління Держгірпромнагляду проведено 8 спільних перевірок стану охорони праці на
підприємствах міста. Прийнята участь у проведенні розслідування нещасних випадків на
ПАТ “Новокраматорський машинобудівний завод” та ТОВ “Краматорськтеплоенерго”.
Складені приписи з відповідальними та термінами щодо усунення виявлених недоліків, а
також попередження виникнення аналогічних нещасних випадків. Встановлено контроль за
виконанням приписів.
5. З метою привернення уваги суспільства, суб’єктів господарювання та громадських
організацій до проблем охорони праці 28 квітня в Україні згідно з Указом Президента
України від 18 серпня 2006 року № 685/2006 відзначається День охорони праці. На
виконання Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 та звернення
організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні у 2014 році заходів з нагоди
Всесвітнього дня охорони праці в місті Краматорську були заплановані і за активної участі
підприємств, установ та організацій проведені заходи в рамках Тижня охорони праці, який
проходив з 22 по 28 квітня 2014 року під девізом “Безпека праці та здоров`я під час
використання хімічних речовин на виробництві”. На засіданні міської ради з питань
безпечної життєдіяльності 17 квітня 2014 року під керівництвом заступника міського голови
Караван М.С., було прийняте рішення про проведення в місті заходів з нагоди Всесвітнього
дня охорони праці та затверджено склад організаційного комітету по проведенню в місті
Тижня охорони праці.
На підприємствах були створені організаційні комітети, розроблені плани заходів по
проведенню Тижня охорони праці. Організаційний комітет розглянувши звіти підприємств,
та здійснивши перевірку окремих підприємств під час проведення запланованих заходів
відзначив активну участь більшості підприємств міста в проведенні Тижня охорони праці.
Особливу увагу привернули ті підприємства, установи та організації які в повній мірі
реалізують конституційне право робітників на охорону їх життя та здоров`я у процесі
трудової діяльності. На підставі висновків організаційного комітету з підготовки та
проведення в місті Тижня охорони праці відзначені подяка колективам наступних
підприємств міста:
- Краматорське управління по газопостачанню та газифікації ПАТ “Донецькоблгаз”;
- КМУ “Станція переливання крові м. Краматорська”;
- КУОЗ “Краматорський будинок дитини Антошка”.
6. Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення при повідомній
реєстрації колективних договорів та під час відвідування підприємств, установ та організацій
міста проводиться перевірка наявності у колективних договорах розділу «Охорона праці», з
обов`язковим зазначенням засобів та заходів, необхідних для виконання діючих нормативноправових актів з охорони праці. Загальна кількість зареєстрованих колективних договорів
складає 533, з чисельністю працюючих на них 43,3 тис.осіб, рівень охоплення колективними
договорами працюючих міста – 98,8%.

