
 
                                               І Н Ф О Р М А Ц І Я  
                             про підсумки проведення Тижня та Дня  
                                                   охорони праці  
 

Відповідно до рекомендацій Міжнародної організації праці (МОП) з метою 
привернення уваги світової спільноти до питань охорони праці та смертності 
працівників на робочому місці щорічно 28 квітня, починаючи з 2002 року, 
понад 100 країн світу відзначають Всесвітній день охорони праці. Наша 
держава підтримала цю ініціативу і відповідно до Указу Президента від 
18.08.2006 № 685/2006 визначила 28 квітня як День охорони праці в Україні. 

Темою цьогорічного Всесвітнього дня охорони праці стала «Захищене і 
здорове покоління».  

Реформи освіти та охорони здоров’я, децентралізація влади, розв’язання 
економічних проблем мають забезпечити гідні умови праці для працівників. 

Особливу роль у цьому процесі відведено школам і закладам вищої освіти 
- саме тут з дітьми і молоддю мають проводити інформаційно - роз’яснювальну 
роботу та навчання, спрямовані на формування культури охорони праці 
майбутніх працівників. Отже, потрібно діяти на випередження - за активної 
участі представників профспілок і громадськості проводити серед молоді та 
роботодавців інформаційно-консультативну та навчальну роботу щодо 
підвищення правової обізнаності.   

На протязі тижня та Дня охорони праці  закладами освіти та ППО 
Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України 
були надані такі показники: 

Обкомом Профспілки було доведено в районні, міські організації 
Профспілки, ППО ВНЗ матеріали до Всесвітнього Дня та Тижня охорони праці, 
плани заходів.  

Вивчено питання про стан виконання вимог Закону України «Про 
охорону праці» та здійснення виборними профспілковими органами 
громадського контролю за створенням безпечних умов праці в Запорізькому 
національному технічному університеті, Запорізькій Державній інженерній 
академії, Хортицькому районі м.Запоріжжя.  Результати заслухані на засіданні 
президії обкому Профспілки. 

До та під час акції за сприяння учбово – методичного центру обласної 
ради профспілок проведено дводенний семінар з питань охорони праці з 
видачею посвідчень.  
     Для організації проведення Тижня охорони праці в усіх навчальних 
закладах комісіями з охорони праці були складені і затверджені заходи, які 
були доведені до кожного члена профспілки, перевірено стан безпеки 
життєдіяльності в класних кімнатах, навчальних кабінетах, поновлена 
матеріальна база кабінетів з охорони праці.     



Всі заплановані заходи сприяли приверненню уваги суспільства, педагогів, 
технічних працівників до питань охорони праці, запобігання нещасним 
випадкам на виробництві та професійним захворюванням, вшанування пам’яті 
осіб, які загинули на виробництві.  

18 травня 2018 року у малій залі Запорізької обласної ради профспілок 
пройшло урочисте зібрання до 100-річчя технічної інспекції праці профспілок. 
На ювілеї були присутні  
- Семенков Є.О. - перший заступник голови Запорізької обласної ради, 
- Бойко З.М. - керівник апарату Запорізької ОДА, 
- Головко О.С. - голова Ради Запорізької обласної федерації роботодавців,  
- представники фонду соціального страхування, голови обласних організацій 
галузевих профспілок - члени президії обласної ради профспілок, ветерани - 
технічні інспектори праці, профспілковий актив. 

За високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у роботу з охорони 
праці технічні інспектори, спеціалісти з охорони праці, голови комісій з 
охорони праці виборних профспілкових органів були нагороджені різними 
нагородами: орденами  “За заслуги перед Запорізьким краєм” III ступеня, 
Почесними грамотами та дипломами. 

За поданням первинних, районних, міських, обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України нагороджені: 
- Почесною грамотою ФПУ - Процишин М.М., інспектор з охорони праці 
управління освіти Мелітопольської міської ради,  
- Подякою Запорізької ОДА - Лодягіна Л.П., методист методичного кабінету 
відділу освіти Бердянської міської ради, 
- Почесною грамотою Запорізької міської ради -2 чол., 
- Почесною грамотою Запорізької обласної ради профспілок - 15 чол., 
- Почесною грамотою комітету Запорізької обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України - 29 чол.     

Протягом тижня в закладах освіти проведені спільні наради адміністрації 
та профкомів з питань охорони праці, на яких обговорювались проблеми 
зниження виробничих ризиків, їх профілактики, травматизму, створення 
належних  здорових і безпечних умов праці. 

 Одна з таких проблем це - погіршення умов праці безпосередньо 
пов’язане з недостатнім фінансуванням заходів з охорони праці. Фінансування 
в сфері охорони праці спрямовується переважно на усунення наслідків 
небезпечних шкідливих умов праці, а не на запобігання їм та профілактичні 
заходи. Більшість закладів освіти коштів на охорону праці взагалі не виділяють, 
сподіваючись, що все минеться.  

На сайті ЗОО ППОНУ ці питання висвітлені у статтях “День охорони 
праці в ЗНВК “Освіта” (Шевченківський р-н), “Турбота про життя і здоров’я 
працівників - найважливіша справа” (м.Бердянськ), “100 річчя технічної 
інспекції праці профспілок” (Прес-лужба обласної організації Профспілки). 
      Мета заходів - привернення уваги до здоров’я працівників, створення 
безпечних умов праці та виконання законодавчих норм, в основному, 
досягнута.  
      
Головний спеціаліст ЗОО ППОНУ                                                    І.В. Баламут 


