
 ПЛАН ЗАХОДІВ   

із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2019 році 

під девізом „Безпечне та здорове майбутнє праці” 

 

№ 

 
Зміст заходів Строк 

виконання 

Виконавці  

1 Доведення до підприємств, установ та організацій (далі – 

підприємства) звернення Організаційного комітету з 

підготовки та проведення у 2019 році Дня охорони праці в 

Україні (далі – Оргкомітет) та плану заходів із відзначення у 

2019 році Дня охорони праці в Україні 

Квітень Центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого 

самоврядування,СПО профспілок і 

роботодавців на національному рівні, 

Конфедерація роботодавців України, Фонд 

соціального страхування України 

2 Розміщення на офіційних сайтах, на сторінках у соціальних 

мережах, оприлюднення через інші засоби масової інформації,в 

тому числі друковані ЗМІ анонсів про підготовку до 

відзначення у 2019 році Дня охорони праці в Україні та 

відповідного звернення Оргкомітету, інформаційних матеріалів 

про хід акції та її результати 

Квітень –

грудень 

Центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, 

СПО профспілок і роботодавців на 

національному рівні, Конфедерація 

роботодавців України,Фонд соціального 

страхування України,ЗМІ 

3 Створення на галузевих, регіональних, виробничих рівнях 

оргкомітетів, затвердження відповідних заходів 

Квітень  Центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, 

СПО профспілок і роботодавців на 

національному рівні, Конфедерація 

роботодавців України,Фонд соціального 

страхування України 

4 Проведення брифінгу за участю представників засобів масової 

інформації на тему „Безпечне та здорове майбутнє праці” 

Квітень Держпраці, Укрінформ, СПО профспілок і 

роботодавців на національному рівні, 

Конфедерація роботодавців України,Фонд 

соціального страхування України 
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5 Проведення відкритих уроків, лекцій, брифінгів, семінарів„28 

квітня – День охорони праці” для здобувачів освіти закладів 

освіти усіх рівнів  

Квітень –

червень 

МОН, Держпраці, центральні та місцеві 

органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування,СПО профспілок і 

роботодавців на національному рівні, 

Фонд соціального страхування України, 

ЗМІ 

6 Організація та проведення на підприємствах конкурсів на 

безпечне робоче місце, виробничу дільницю (бригаду) 

Квітень –

червень 

СПО профспілок і роботодавців на 

національному рівні, Конфедерація 

роботодавців України, робочі органи 

Фонду соціального страхування України 

7 Розробка та реалізація спеціальних інформаційних заходів 

(коучингових сесій, тренінгів, семінарів, нарад,засідань за 

круглим столом, дебатів, конференцій, форумів)з метою 

ознайомлення працівників з виробничими ризиками та їх 

впливом на безпеку праці 

Квітень – 

червень 

Фонд соціального страхування України, 

центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, 

СПО профспілок і роботодавців на 

національному рівні, Конфедерація 

роботодавців України, територіальні 

органи  Держпраці 

8 Забезпечення роботи „гарячих телефонних ліній” з питань 

охорони праці 

Квітень Держпраці, територіальні органи, 

підприємстваДержпраці,                              

Фонд соціального страхування України 

9 Підготовка та поширення в закладах соціально-культурної 

сфери брошур, буклетів інших наочних матеріалів щодо прав 

працівників в сферібезпеки та гігієни праці 

Квітень – 

грудень 

Фонд соціального страхування України, 

територіальні органи, державні 

підприємства Держпраці, центральні та 

місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, СПО 

профспілок і роботодавців на 

національному рівні, Конфедерація 

роботодавців України, ЗМІ 
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10 Участь у проведенні семінару TAIEX «Управління ризиками в 

системі управління охороною праці на підприємстві» 

Травень Держпраці, центральні органи виконавчої 

влади, СПО профспілок і роботодавців на 

національному рівні, Конфедерація 

роботодавців України, Фонд соціального 

страхування України 

11 Залучення заінтересованих громадських організацій, спілок та 

інших об’єднань до процесу формування політики щодо 

покращення умов безпеки і гігієни праці працівників 

Квітень – 

грудень 

Центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, 

СПО профспілок і роботодавців на 

національному рівні, Конфедерація 

роботодавців України, Держпраці, Фонд 

соціального страхування України 

12 Розробка та впровадження на підприємствах програм навчання 

з питань охорони праці з урахуванням наявних та потенційних 

виробничих ризиків 

Квітень – 

грудень 

СПО профспілок і роботодавців на 

національному рівні, Конфедерація 

роботодавців України 

13 Проведення постійної роботи із залучення працівників до 

процесу формування системи управління охороною праці на 

підприємствах 

Квітень – 

грудень 

СПО профспілок і роботодавців на 

національному рівні, Конфедерація 

роботодавців України 

14 Проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння 

звання „Краще підприємство з охорони праці” 

Квітень–

листопад 

Держпраці, територіальні органи, 

підприємстваДержпраці, заінтересовані 

центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, СПО профспілок і роботодавців на 

національному рівні, Конфедерація 

роботодавців України 

15 Участь у проведенні фіналу конкурсу дитячого малюнка 

„Охорона праці очима дітей” у 2019 році, відборі кращих 

робіт, визначенніта нагородженні переможців і лауреатів 

фіналу конкурсу. 

 

Березень-

квітень 

Держпраці, територіальні органи, 

підприємстваДержпраці,центральні та 

місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, СПО 

профспілок і роботодавців на 

національному рівні,  Конфедерація 

роботодавців України, Фонд соціального 

страхування України, ЗМІ 
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16 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 

Квітень Центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, 

СПО профспілок і роботодавців на 

національному рівні, Конфедерація 

роботодавців України,Фонд соціального 

страхування України 
 


