
 
 
 
 
 

Про стан дотримання вимог 
законодавства з питань охорони 
праці в області 

 
 

На підставі статей 6, 25, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, Закону України “Про охорону праці”, заслухавши інформацію щодо 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці в області (додається): 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам у межах наданих повноважень: 

1.1. Сприяти посиленню контролю за додержанням законодавства з пи-
тань охорони праці та промислової безпеки на відповідних територіях. 

1.2. Організувати роботу з керівниками суб’єктів господарювання щодо 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та промислової 
безпеки для всіх працюючих. 

1.3. Забезпечити постійну інформаційно-консультаційну роботу щодо 
привернення уваги суспільства до питань охорони праці та безпечного ведення 
робіт, висвітлювати стан охорони праці на підприємствах області на радіо та 
телебаченні. 

2. Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміні-
страції разом із управлінням Держпраці в області забезпечити проведення 
відповідних семінарів-нарад перед початком весняно-польових робіт. 

3. Департаментам охорони здоров’я, освіти і науки обласної державної 
адміністрації: 

3.1. Посилити контроль за якістю проведення медичних оглядів праців-
ників, особливо тих, що виконують роботи підвищеної небезпеки. 

3.2. Вжити заходів для проведення атестації умов праці працівників, 
відповідальних за технічне обслуговування закладів освіти, медицини. 



 2

4. Рекомендувати управлінню Держпраці в області: 
4.1. Спільно з Федерацією професійних спілок та управлінням виконав-

чої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на ви-
робництві та професійних захворювань України в області щоквартально про-
водити моніторинг щодо виявлення прихованих суб’єктами господарювання 
області нещасних випадків на виробництві. 

4.2. Разом з органами місцевого самоврядування посилити контроль за 
станом охорони праці суб’єктів господарювання області, звернувши особливу 
увагу на ситуацію щодо виробничого травматизму на об’єктах підвищеної 
небезпеки. 

4.3. Спільно з управлінням Укртрансбезпеки посилити контроль за умо-
вами експлуатації та станом транспортних засобів суб’єктів господарювання, 
що здійснюють перевезення пасажирів. 

4.4. Щоквартально інформувати обласну державну адміністрацію про 
виконання заходів з охорони праці в області. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Перший заступник  
голови адміністрації            В. Процюк 


