
ПЛАН  ЗАХОДIВ 
	 ПРОЕКТ  

гз  вiдзначення  Дня  охорони  працг  в  Украхнг  у  20] 8 роцг  
пгд  девгзом  „Захищеке  i здорове  поколгння" 

ЛI'о  Змiст  заходгв  Строк  
виконакня  

Виконавцг  

1 Доведения  до  пгдприемств, установ  та  органгзацгй  (далг  - 
пгдприемства) 	звернення 	Органгзацгйного 	комгтету 	з  
пгдготовки  та  проведения  у  2018 роцг  Дня  охорони  працг  в  
цкраiнг  (долг  - Оргкомгтет) та  плану  заходгв  гз  вгдзначення  у  
2018 роцг  Дня  охорони  працг  в  Украiнг  

Квгтень  Центральнг  та  мгсцевг  органы  виконавчоТ  
впади, органи  мгсцевого  самоврядування, 
ДУ  „ННДIПБОП" СПО  про  фспiлок  i 
роботодавцгв 	на 	нацгональному 	ргвнг, 
Конфедерацгя  роботодавцгв  Украин, Фонд  
соцгального  страхування  Украгни  

2 Розмгщення  на  офгцгйних  сайтах, на  сторгнках  у  соцгальних  
мережах, оприлюднення  через  гншг  засоби  масовоТ  гнформацгi, 
в  тому  числг  друкованг  ЭМ' анонсгв  про  пгдготовку  до  
вгдзначення  у  2018 роцг  Дня  охорони  працг  в  Украiнг  та  
вгдповгдного  звернення  Оргкомгтету, гнформацгйних  матергалгв  
про  хгд  акцгТ  та  ii результати  

Квгтень  - 
грудень  

Центральнг  та  мгсцевг  органи  виконавчог  
влади, органи  мгсцевого  самоврядування, 
СПО 	профспглок 	i 	роботодавцгв 	на  
нацгональному 	ргвнi, 	Конфедерацгя  
роботодавцгв  Украгни, Фонд  соцгального  
страхування 	Украгни, 	редакцгТ  
пергодичних 	видань 	Держпрацг, 
центральнг  та  реггональнг  ЭМ' 

З  Створення  на  галузевих, реггональних, виробничих  ргвнях  
оргкомгтетгв, затвердження  вгдповгдних  закодгв  

Квгтень  Центральнг  та  мгсцевг  органи  виконавчог  
влади, органи  мгсцевого  самоврядування, 
СПО 	профспглок 	i 	роботодавцгв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцгв  Украни, Фонд  соцгального  
страхування  Украни  

4 Проведення  брифгнгу  за  участю  предетавникгв  засобгв  масовог  
гнформацгi на  тему  „Захищеке  i здорове  поколгння" 

27 квгтня  Держпрацг, 	МОН, 	Мгнмолодьспорт, 
Укргнформ, 	СПО 	профспглок 	i 
роботодавцгв 	на 	нацгональному 	piвxi, 
Конфедерацгя 	роботодавцгв 	Украгни, 
Фонд  соцгального  страхування  Украни  
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5 Проведення  компангй  „монгторингу  ргвня  безпеки  та  ггггени  

працг  молодих  працiвникгв„ шляхом  створення  спгльних  
комгсгй, що  постгйно  взаемодгють  та  здгйснюють  контрольнг  i 
гнформацгйнг  заходи  заради  виявлення  фактгв  незадовгльних  
умов  працг  молодг  та  iх  вгдстеженняг. 

Квгтень 	-- 
грудень  

Держпрацг, 	територгальнг 	органи  
Держпрацг, МОН, Мгнмолодьспорт, СПО  
профспглок 	i 	роботодавцгв 	на  
нацгональному 	pisxi, 	Конфедерацгя  
роботодавцгв  Украiни, Фонд  соцгального  _ 
страхування 	Украгни, 	загнтересованг  
центральнг  органи  виконавчоТ  влади  

6 Розгляд  питань  пгдвищення  ргвня  безпеки  та  ггггени  працг  
молодих  працгвникгв  пгд  час  проведения  колеггй  (нарад) та  
зустргчей  гз  трудовими  колективами  

Квгтень  — 
червень  

Центральнг  та  мгсцевг  органи  виконавчог  
влади, органи  мгсцевого  самоврядування, 
за  участю  СПО  профспглок  i роботодавцгв  
на 	нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцгв  Украгни, Фонд  соцгального  
страхування  Украгни  

7 Проведения  вгдкритих  урокгв  „28 квгтня  — Всесвгтнгй  день  
охорони  працг" для  учнгв  та  студентгв  навчальних  закладгв  
усгх  ргвнгв  акредитацц  

Квгтень  — 
червень  

МОН, 	Мгнмолодьспорт, 	Держпрацг, 
територгальнг 	органи, 	пгдприемства  
Держпрацг, 	СПО 	профспглок 	i 
роботодавцгв 	на 	нацгональному 	ргвнг, 
Конфедерацгя  роботодавцгв  Украгни, Фонд  
соцгального  страхування  Украгни, ЭМ' 

8 Оновлення  (створення) куточкгв, стендгв  з  питань  охорони  
працг  

Квгтень  — 
червень  

СПО 	профспглок 	i 	роботодавцгв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцгв  Украгни, Фонд  сацгального  
страхування  цкрагни  

9 Органгзацгя  та  проведения  виставок-презентацгй  (ярмаркiв- 
продажу) 	спецодягу, 	спецвзуття, 	гнших 	засобгв  
гндивгдуального  закисту, наочних  посгбникгв, засобгв  навчання  
та  пропаганди  з  питань  охорони  працг  та  промисловоi безпеки, 
в  тому 	числг 	пропозицгй 	суб'ехтгв 	господарювання , 	що  
проводять  навчання  з  питань  охорони  працг  

Квгтень  — 
червень  

Центральнг  та  мгсцевг  органи  виконавчоi 
влади, органи  мгсцевого  самоврядування, 
СПО 	профспглок 	i 	роботодавцгв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	iСонфедерацгя  
роботодавцгв  Украгни, Фонд  соцгального  
страхування  Украгни  
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10 Органгзацгя  та  проведення  на  пгдприемствах  конкурсгв  на  

найбезпечнгше  робоче  мгсце, виробничу  дгльницю  (бригаду) 
Квгтень  -- 
червень  

СПО 	профспглок 	i 	роботодавцгв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцгв 	Украiни, 	робочг 	органи  
Фонду  соцгального  страхування  Украiни  

11 Органгзацгя 	та 	проведения 	галузевих, 	реггональник 	та  
вгдомчих 	оглядгв-конкурсгв 	гз 	визначення 	найкращого  
пгдприемства, 	яке 	забезпечило 	у 	2017 	роцг 	якгсне  
функцгонування  системи  управлгння  охороною  працг  

Квгтенъ  - 
червень  

Центральнг  та  мгсиевг  органи  виконавчоi 
влади, органи  мгсцевого  самоврядування, 
СПО 	профепiлок 	i 	роботодавцгв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцгв  Украхни, Держпрацг, Фонд  
соцгального  страхування  Украгни  

12 Розробка  та  реалiзацгя  спецгальних  гнформацгйних  заходгв  
(коучингових  сесгй, тренгнггв, семгнаргв, нарад, засгдань  за  
круглим  столом, дебатгв, конференцгй, 	форумiв) з  метаю  
ознайомлення  молодг  з  разиками  пов'язаними  з  охороною  
працг  

Квгтень  -- 
червень  

Фонд  соцгального  страхування  Украгни, 
мгсцевг  органи  виконавчог  влади, органи  
мгсцевого 	самоврядування, 	СПО  
профспглок 	i 	роботодавцгв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцгв 	Украхни, 	територгальнг  
органи  Держпрацг  

13 Забезпечення  роботи  „горячих  телефонних  лгнгй" з  питань  
охорони  працг  

Квгтень  Держпрацг, 	територгальнг 	органи, 
пгдприемства 	 Держпрацг, 
МОН, Мгнмолодьспорт, Фонд  соцгального  
страхування  Украiни  

14 Пгдготовка  та  проведення  онлайн  - опитувань, тестувань, 
вгкторин  з  питань  охорони  працг  через  офгцгйнг  сайти  та  
сторгнки  в  соцгальних  мережах  

Квгтень  - 
червень  

Держпрацг, 	територгальнг 	органи, 
пгдприемства  Держпрацг, центральнг  та  
мгсцевг  органи  виконавчоi влади, органи  
мгсцевого 	самоврядування , 	СПО  
профспглок 	i 	роботодавцгв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцгв  Украiни, Фонд  соцгального  
страхування  Украгни  
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15 Органгзацгя  та  проведення  спортивних  змагань, присвячених  
Дню  охорони  працг  

Квгтень  — 
червень  

Мгнмолодьспорт, 	МОН, 	тер  иторiальнi 
органи, 	пгдприемства 	Держпрацг, 
центрапьнг  та  мгсцевг  органи  виконавчоi 
влади, органи  мгсцевого  самоврядування, 
СПО 	профспглок 	i 	роботодавцiв 	на  
нацгонапьному 	рiвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцiв  Украiни  

16 Пгдготовка  та  поширення  в  навчальних  закладах, популярних  
серед  молодг  закладах  соцгально-культурное  сфери  брошур, 
буклетгв  гнших  наочних  матергалгв  з  питань  безпеки  та  ririexи  
працг  i контактами  де  молодь  зможе  отримати  консуль•гацгТ  з  
питань  дотримання  належних  умов  працi 

Квгтень  — 
грудень  

Фонд  соцгального  страхування  Украгни, 
територгальнг 	органи, 	державнг  
пiдприемства  Держпрацг, центральнг  та  
мгсцевг  органи  виконавчоi влади, органи  
мгсцевого 	самоврядування, 	СПО  
профспглок 	i 	роботодавцiв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцгв  Украгни  , ЗMI 

17 Органгзацгя  i проведення  тематичних  радго- та  телепередач  з  
питань  пгдвищення  ргвня  безпеки  та  гiггени  працг  молодих  
працгвникгв  

Квгтень  — 
грудень  

Мгнгнформполгтики, 	Держкомтелерадго , 
Держпрацг, 	гншг  центральнг  та  мгсцевг  
органи  виконавчоi влади, органи  мгсцевого  
самоврядування, 	СПО 	профспглок 	i 
роботодавцiв 	на 	наиiональному 	ргвнг, 
Конфедерацгя  роботодавцiв  Украiни, Фонд  
соцгального  страхування  Украгни  

18 Проведения  в  онлайн  - режимг  бесгди  „Даемо  вгдповгдг" Квгтень  Центральнг  та  мгсцевг  органи  виконавчог  
влади, органи  мгсцевого  самоврядування, 
СПО 	профспглок 	i 	роботодавцiв 	на  
нацгональному 	рiвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцiв  Украгни, Фонд  соцгального  
страхування  Украiни  
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19 Нагородження  найкращих  працгвникгв  (пгдприемств) у  сферг  
охорони  працг 	на  державному, 	галузевому 	(вгдомчому), 
реггональному  рiвнях  i на  пгдприемствах  з  нагоди  Дня  охорони  
працг  в  Украннг  

Квгтень  Центральнг  та  мгсцевг  органи  виконавчоi 
влади, органи  мгсцевого  самоврядування, 
СПО 	профспглок 	i 	роботодавцiв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцiв  Украгни, Держпрацг, Фонд  
соцгального  страхування  Украгни  

20 Забезпечення  проведения  медичних  оглядев  категорiй  молодих  
працгвникгв  та  роз'яснювальног  роботи  щодо  необхгдностг  
дбати  про  власну  безпеку, важливостг  дотримання[ здорового  
способу  жиггя  

Квгтень  - 
грудень  

СПО 	профспглок 	i 	роботодавцiв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцiв  Украгни  

21 

_ 

Запровадження  практики  «наставництва  з  безпечних  умов  тКвгтень  
працг» перед  допуском  молодих  працгвникгв  до  виконання  
будь-яких  робгт  самостгйно  

- 
грудень  

СПО 	профспiлок 	i 	роботодавцiв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцiв  Украiни  

22 Розробка  та  запровадження  комплексних  програм  з  реалгзацга  
молодгжноi полгтики  з  безпеки  та  ггггени  працг  в  межах  
пгдприемств, де  працюе  значка  кглькгсть  молодг  

Квiтенъ  - 
грудень  

СПО 	профспглок 	i 	роботодавцiв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцiв  Украгни  

23 Розробка  та  впровадження  на  пгдприемствах  програм  навчання  
з  питань  охорони  працг  для  молодг  без  досвгду  роботи  

Квгтень  - 
грудень  

СПО 	профспглок 	i 	роботодавцiв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцiв  Украiни  

24 Залучення  молодих  працгвникгв  до  процесу  формування  
системи  управлгння  охороною  працг  на  пгдприемствах  

Квгтень  - 
грудень  

СПО 	профспглок 	i 	роботодавцiв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцiв  Украгни  

25 Проведення  Всеукрагнського  огляду-конкурсу  на  присвоения  
звания  „Краще  пгдприемство  з  охорони  працi" 

Квгтень  Держпрацг, 	територгальнг 	органи, 
пiдприемства 	Держпрацг, 	загнтересованг  
центральнг  та  мгсцевг  органи  виконавчог  
влади, органи  мгсцевого  самоврядування, 
СПО 	профспглок 	i 	роботодавцiв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцiв  Украiни  
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26 Пгдбитгя  пгдсумкгв  конкурсу  дитячого  малюнка  „Охорона  

працг  очима  дгтей" з  нагоди  Дня  охорони  працг  в  Украгнг  у  
201$ роцг  (далг  - Конкурс) на  реггональному  ргвнг, проведення  
фгналу 	конкурсу, 	вгдбгр 	кращих 	робгт, 	визначення 	та  
нагородження  переможцгв  i лауреатгв  фгналу  конкурсу. 

Квгтень  ДП  „Редакцгя  журналу  „Охорона  працг", 
Держпрацг, 	територгальнг 	органи, 
пгдприемства 	 Держпрацг, 
центральнг  та  мгсцевг  органи  виконавчог  
впади, органи  мiсцевого  самоврядування , 
СПО 	профспглок 	i 	роботодавцгв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцгв  Украгни, Фонд  соцгального  
страхування  Украгни, 3MI 

27 Розроблення  та  розповсюдження  гнформацгйних  матергалгв  з  
використанням  робгт  лауреатгв  i переможцгв  фгналу  конкурсу  

Квгтень  - 
червень  

ДП  „Редакцгя  журналу  „Охорона  працг", 
пгдприемства 	Держпрацг, 	Фонд  
соцгального  страхування  Украгни  

28 Ушанування  пам'ятг  загиблих  на  виробництвг : проведення  
панахид, поминальних  заходгв, надання  родичам  загиблих  на  
виробництвг 	допомоги 	в 	облаштуваннг 	могил, 	надання  
матергальноi допомоги  сгм'ям  загиблих  та  гнвалгдам  працг  

Iз  21-го  по  
28 квгтня  

Центральнг  та  мгсцевг  органи  виконавчоi 
глади, органи  мгсцевого  самоврядування, 
СПО 	профспглок 	г 	роботодавцгв 	на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцгв  Украгни, Фонд  соцгального  
страхування  Украгни  

29 Висвгтлення  державними  засобами  масовоi гнформацгТ  закодгв  з  
проведення  Дня  охорони  працг  в  Украiни  

Квгтень  - 
червень  

Мгнгнформполгтики , Держкомтелерадго , за  
участю  СО  профспглок  i роботодавцгв  на  
нацгональному 	ргвнг, 	Конфедерацгя  
роботодавцгв  Украгни  




