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«Про проведення 
Дня охорони праці» 
 
      Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 р., № 685/2006, щороку 28 
квітня, у Всесвітній день охорони праці, в Україні відзначається День охорони праці. 
Цей рік за рекомендацією Міжнародної організації праці Всесвітній день безпеки та 
здоров’я на роботі – 2021 проводиться під гаслом «Передбачати, готуватися та 
реагувати на кризу – інвестиції у стійкі системи безпеки та здоров’я на роботі». 
Відповідно до рекомендацій Міжнародної організації праці президія Ради профспілки 
постановляє:   

     1. Дорожнім, територіальним, об’єднаним профспілковим організаціям, профкомам 
первинних профорганізацій: 
     1.1. у період з 20 по 23 квітня 2021 року провести на підприємствах та у виробничих 
структурних підрозділах «Тиждень охорони праці»; 
     1.2.  довести до усіх профорганізацій рекомендації Міжнародної організації праці з 
підготовки та проведення у 2021 році на підприємствах, виробничих структурних 
підрозділах заходів з нагоди Всесвітнього дня безпеки та здоров’я на роботі;  
     1.3. у рамках підготовки до Дня охорони праці створити разом з роботодавцями 
оргкомітети із визначенням заходів і затвердженням робочих планів з метою їх 
реалізації на відповідному рівні; 
      1.4. взяти участь разом з територіальними управліннями охорони праці, 
промислової безпеки та навчально-методологічної роботи, службами охорони праці в 
оновленні (створенні) кабінетів, куточків, стендів з питань охорони праці та інших 
друкованих матеріалів з тематикою Дня охорони праці в Україні та Всесвітнього дня  
безпеки та здоров’я на роботі;      
      1.5. спільно з роботодавцями організувати в трудових колективах тематичні 
зустрічі, наради з питань охорони праці з дотриманням обмежувальних 
протиепідемічних заходів тощо на тему: «Заходи щодо профілактики 
розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на робочих місцях». 
      Протягом квітня взяти участь у проведенні весняних оглядів і цільових перевірок 
стану охорони праці та промислової безпеки на робочих місцях, забезпечення 
працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, 
мийними та знешкоджувальними засобами. Вжити заходів щодо усунення виявлених 
порушень; 
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     1.6. провести у квітні п. р. «Дні трудового права», звернувши увагу на проблемні 
питання з охорони праці, промислової безпеки, на профілактичні заходи, спрямовані на 
зменшення кількості нещасних випадків та запобігання поширенню коронавірусної 
хвороби на виробництві.   
      1.7. взяти участь в організації та проведенні на підприємствах спортивних змагань, 
присвячених Дню охорони праці, конкурсів на найбезпечніше робоче місце, виробничу 
дільницю, бригаду з визначенням та заохоченням переможців-трудових колективів і 
первинних профспілкових організацій за активну участь у заходах; 
       1.8. здійснити спільні заходи із вшанування пам’яті загиблих на виробництві 
(відвідуванні, а також наданні матеріальної допомоги сім’ям осіб, які загинули на 
виробництві та інвалідам праці); 
       1.9. організувати публікацію на сторінках дорожніх видань, профспілкових  та 
інших друкованих ЗМІ матеріалів про підготовку до відзначення у 2021 році Дня 
охорони праці в Україні відповідно до звернення Міжнародної організації праці, а 
також повідомлень про хід акції та її результати. 
        2. Запропонувати керівництву АТ «Укрзалізниця», регіональних філій, філій, 
виробничих і структурних підрозділів організувати: 
        2.1. проведення «Тижня охорони праці» у виробничих і структурних підрозділах і 
врахувати рекомендації Міжнародної організації праці з підготовки та проведення у 
2021 році в Україні заходів з нагоди Всесвітнього дня безпеки та здоров’я на роботі;  
        2.2 підведення підсумків оглядів-конкурсів з охорони праці із визначенням 
найкращого підприємства, яке забезпечило у 2020 році створення належних, безпечних 
і здорових умов праці  працівників;  
        2.3. у виробничих і структурних підрозділах провести брифінги за участю 
представників засобів масової інформації на тему: «Зниження виробничих ризиків 
для безпеки та здоров’я працівників»; 
       2.4. своєчасне і достатнє проведення профілактичних та протиепідемічних заходів 
запроваджених з метою запобігання поширенню COVID-19 у виробничих 
(структурних) підрозділах, на робочих місцях, забезпечення працівників засобами 
гігієни, індивідуального та колективного захисту, зокрема захисними масками, 
рукавичками, дезінфікуючими засобами тощо;     
        2.5. спеціальні інформаційні заходи (наради, зустрічі) з питань інформування 
працівників про умови та охорону праці на робочих місцях, заходи щодо профілактики 
розповсюдженню COVID-19 на робочих місцях; 
       2.6. підведення підсумків у виробничих і структурних підрозділах з  охорони праці 
із відзначенням найкращих працівників, спеціалістів з охорони праці з нагоди 
проведення у 2021 році Дня охорони праці в Україні. 
       3. Про проведену роботу дорожнім профспілковим організаціям надати інформацію 
Раді профспілки у термін до 14.05.2021р. 
       4.  Постанову президії Ради профспілки від 28.03.2019 р., протокол № пр-22 зняти з 
контролю. 
       5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на технічну інспекцію праці 
Ради профспілки. 
 
Голова профспілки залізничників  
і транспортних будівельників України              В.М.БУБНЯК 


