
                                                                                                                                                 Затверджую 

 Перший заступник голови 

 Дніпровської районної  

 в місті Києві державної 

 адміністрації 

 

 ________________І. Щербак 

 «____»_____________2015 року 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо підготовки та проведення в Дніпровському районі міста Києва з 21 по 28 квітня 2015 року Тижня охорони праці 

під девізом: «Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці» 

 

№ 

п/

п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1. Доведення до підприємств, організацій та установ району 

звернення Організаційного комітету з підготовки та 

проведення у 2015 році заходів з нагоди Дня охорони праці в 

Україні у рамках Всесвітнього Дня охорони праці. 

до 21квітня Сектор з питань охорони праці 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

Лівобережний відділ управління 

виконавчої дирекції фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на 

виробництві та профзахворювань у місті 

Києві 

2. Надання методичної допомоги підприємствам, установам та 

організаціям в опрацюванні плану заходів та їх проведенні з 

нагоди відзначення Дня охорони праці 

 

до 21 квітня Сектор з питань охорони праці 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

3. На підприємствах, організаціях та установах району розробити до 21 квітня Керівники, відповідальні за охорону 



та затвердити заходи з підготовки та проведення Дня охорони 

праці під девізом «Приєднуйтесь до формування превентивної 

культури охорони праці».  

праці підприємств, установ та 

організацій Дніпровського району 

4. Проведення днів «відкритих дверей», а також «гарячих 

телефонних ліній» з питань охорони праці та профілактики 

виробничого травматизму для представників підприємств, 

установ та організацій, роботодавців та громадян. 

 

21-28 квітня Сектор з питань охорони праці 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

керівники, відповідальні за охорону 

праці підприємств, установ та 

організацій Дніпровського району 

5. Проведення районної ради з питань безпечної життєдіяльності 

населення з нагоди Дня охорони праці. Розгляд питань про 

стан охорони праці на підприємствах, установах та 

організаціях району; аналіз стану виробничого травматизму у 

першому кварталі 2015 року у порівнянні з І кварталом 2014 

року по Дніпровському району та по місту Києву. 

 

22 квітня Сектор з питань охорони праці 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

6. Оформлення (створення) куточків, стендів присвячених Дню 

охорони праці. 

16-21 квітня Служби з питань охорони праці 

підприємств, організацій та установ 

району. 

7.  Організація та проведення на підприємствах, організаціях та 

установах району конкурсів на краще робоче місце, виробничу 

дільницю (бригаду), кращого працівника, з відзначенням 

переможців у цих номінаціях. 

21-28 квітня Служби з питань охорони праці 

підприємств, організацій та установ 

району. 

8. Підведення підсумків проведення тижневика присвяченого 

Дню охорони праці  

До 10 травня Служби з питань охорони праці 

підприємств, організацій та установ 

району. 

 

 Завідувач сектору з питань охорони праці О. Марек  


