МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
2§ квітня 2017 Рі

Мостиська

№

^^

Про проведення Тижня охорони праці
з нагоди Всесвітнього Дня охорони праці

Відповідно до статей 6, 13 Закону Уіфаїни «Про місцеві державні
адміністрації»,Указу Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006 «Про
День охорони праці» та на виконання листа департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації від 14 квітня 2017 року № 11-3168 «Про
відзначення Всесвітнього дня охорони праці у 2017 році». Плану заходів з
відзначення Дня охорони праці у 2017 році під девізом - «Удосконалення збору та
використання даних про безпеку та гігієну праці»:
1. Провести Тиждень охорони праці під девізом: «Удосконалення збору та
використання даних про безпеку та гігієну праці».
2. Створити Оргкомітет з підготовки та проведення Тижня охорони праці у
Мостиському районі в складі, згідно з додатком 1.
,
3. Затвердити заходи щодо. підготовки та проведення у Мостиському районі
Тижня охорони праці, згідно з додатком 2.
4. Роботодавцям, керівникам підприємств, установ та організацій району:
4.1. Забезпечити реалізацію заходів щодо підготовки та проведення у
Мостиському районі Тижня охорони праці.
4.2. Про заходи, які проводились в рамках відзначення Всесвітнього Дня
охорони праці, інформувати управління соціального захисту населення райдержадміністрації до 10 травня 2017 року
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Заступник голов
раидержадмшіс

М. М. Гандз

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
«2§ » квітня 2017 р.№ 292
СКЛАД
оргкомітету з підготовки та проведення
Тижня охорони праці у Мостиському районі
Голуб Надія Іванівна
Гачак Богдан Іванович
Бойко Христина Романівна

Чернега Валентина Григорівна
Груник Ігор Миронович
Пелиньо Богдан Михайлович
Матюнін Валерій Васильович
Белицький Степан Михайлович
Небесний Володимир Володимирович
Калитенко Віталій Миколайович
Павлиший Тарас Степанович

Керівник апарату
райдержадміністрації

перший заступник голови
райдержадміністрації, голова оргкомітету
начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації
провідний спеціаліст з охорони праці та
соціально-трудових відносин управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації
начальник відділу освіти, культури і
туризму, молоді та спорту Мостиської
міської ради
в. о. начальника відділу освіти
райдержадміністрації
головний лікар Мостиської комунальної
центральної районної лікарні (за згодою)
голова Мостиської районної організації
роботодавців (за згодою)
начальник управління водного
господарства (за згодою)
майстер групи ВБСГ Мостиської дільниці
Самбірського відділення ПАТ «Львівгаз»
(за згодою)
начальник Мостиського РЕМ ПАТ
«Львівобленерго» (за згодою)
страховий експерт з охорони праці ВВД
ФССНВ у Мостиському районі (за
згодою)

Н. С. Сатурчак

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
«ЗІ » квітня 2017 р. №

ПЛАН ЗАХОДІВ
з відзначення Дня охорони праці у Мостиському районі під девізом:
«Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці»
№

Зміст заходів

Строк
виконання

Виконавці

1

Створити оргкомітет 3 підготовки та
проведення заходів Тижня
«Удосконалення збору та
використання даних про безпеку та
гігієну праці» 3 нагоди Всесвітнього
Дня охорони праці за участю органів
місцевої виконавчої влади та
місцевого самоврядування,
профспілкових організацій,
організацій роботодавців, ВВД
ФССНВ у Мостиському районі
Доведення до підприємств, установ
та організацій (далі - підприємства)
звернення Організаційного комітету
3 підготовки та проведення у 2017
році Дня охорони праці в Україні
(далі - Оргкомітет) та плану заходів
із відзначення у 2017 році Дня
охорони праці в Україні

Квітень

Управління соціального
захисту населення
райдержадмінісірації

Квітень

Розміщення на офіційних сайтах, на
сторінках у соціальних мережах,
оприлюднення через інші засоби
масової інформації анонсів про
підготовку до відзначення у 2017
році Дня охорони праці в Україні та
відповідного звернення Оргкомітету
Проведення зустрічей із трудовими
колективами з питань дотримання
вимог законодавства про охорону
праці

Квітеньтравень

Провідний спеціаліст з
охорони праці та
соціально-трудових
відносин УСЗН,
страховий експерт з
охорони праці ВВД
ФССНВ у Мостиському
районі та представники
засобів масової
інформації
Відділ організаційної
роботи, інформаційної
діяльності та зв'язків з
громадськістю апарату
райдержадміністрації

2

3

4

Квітеньтравень

Керівники підприємств,
установ, організацій

5

Проведення "відкритих уроків
„28 квітня - Всесвітній день охорони
праці" для учнів навчальних закладів

Квітеньтравень

6

Оновлення (створення) куточків,
стендів 3 питань охорони праці,
наповнення їх матеріалами на тему
„Удосконалення збору та
використання даних про безпеку та
гігієну праці"
Організація та проведення на
підприємствах конкурсів на
найбезпечніше робоче місце,
виробничу дільницю (бригаду)

Квітеньтравень

7

8

Організація та проведення галузевих,
регіональних та відомчих оглядівконкурсів із визначення найкращого
підприємства, яке забезпечило у
2016 році якісне функціонування
системи управління охороною праці
9 Ушанування пам'яті загиблих на
виробництві: проведення панахид,
поминальних заходів, надання
родичам загиблих на виробництві
допомоги в облаштуванні могил,
надання матеріальної допомоги
сім'ям загиблих та інвалідам праці
10 Узагальнити та подати інформацію у
виіці установи про проведені заходи
у Мостиському районі з нагоди
Всесвітнього Дня охорони праці
Керівник апарату
райдержадміністрації

Продовження додатка
Відділ освіти
райдержадміністрації,
відділ освіти, культури і
туризму, молоді та
спорту Мостиської
міської ради, ВВ Д
ФССНВ у Мостиському
районі, МКЦРЛ
Управління соціального
захисту райдержадміністрації, ВВД ФССНВ у
Мостиському районі,
Мостиський РЕМ ПАТ
«Львівобленерго»
Керівники підприємств,
установ, організацій,
служби 3 питань
охорони праці
підприємств
Оргкомітет 3 підготовки
та проведення заходів,
об'єднання роботодавців та профспілкові
організації району

Квітеньтравень

Квітеньтравень

3 21-го до
28 квітня
2017 року

Керівники підприємств,
установ, організацій та
профспілкові
організації району

До 10 травня
2017 року

Провідний спеціаліст з
охорони праці та
соціально-трудових
відносин У СЗН

Н. С. Сатурчак

