
                                                                                                                                                 Затверджую 

 В. о. першого заступника голови 

 Дніпровської районної  

 в місті Києві державної 

 адміністрації 

 

 ________________В. Сушінець 

 «____»_____________2016 року 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки та проведення у Дніпровському районі міста Києва з 18 по 28 квітня 2016 року «Тижня 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 

2016 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні у рамках 

Всесвітнього Дня охорони праці. 

 

до 18 квітня Сектор з питань охорони праці 

Дніпровської райдержадміністрації 

 

2. Надання методичної допомоги підприємствам, установам та 

організаціям району в опрацюванні Плану заходів та їх проведенні 

з нагоди відзначення Дня охорони праці  

 

до 20 квітня Сектор з питань охорони праці 

Дніпровської райдержадміністрації 

3. На підприємствах, організаціях та установах району розробити та 

затвердити заходи з підготовки та проведення Дня охорони праці 

під девізом «Стрес на робочому місці: колективний виклик». 

 

до 20 квітня Керівники підприємств та первинних 

профспілкових організацій 



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. 

20-28 квітня Сектор з питань охорони праці 

райдержадміністрації, 

керівники підприємств та первинних 

профспілкових організацій 

5. Організація та проведення засідання районної ради з питань 

безпечної життєдіяльності населення з нагоди Дня охорони праці. 

Відзначення посадових осіб,  які відзначились протягом року 

роботою щодо попередження нещасних випадків та професійних 

захворювань на виробництві. 

21 квітня Сектор з питань охорони праці 

Дніпровської райдержадміністрації 

6. Участь посадових осіб сектору з питань охорони праці 

Дніпровської райдержадміністрації, як лекторів у відкритому уроці 

присвяченому Дню охорони праці у Київському міському 

педагогічному коледжі.  

18 квітня Сектор з питань охорони праці  

Дніпровської райдержадміністрації 

 

7. Оформлення (створення) куточків, стендів присвячених Дню 

охорони праці. 

квітень Керівники підприємств та первинних 

профспілкових організацій 

8.  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. 

квітень Керівники підприємств та первинних 

профспілкових організацій 

9. Організація та проведення заходів з вшанування пам’яті загиблих 

на виробництві: проведення панахид, поминальних заходів, при 

можливості надання допомоги родичам загиблих в облаштуванні 

могил, відвідування та надання матеріальної допомоги сім’ям 

загиблих на виробництві, а також інвалідам праці.  

квітень Керівники підприємств та первинних 

профспілкових організацій 

10. Підведення підсумків проведення тижневика присвяченого Дню 

охорони праці. Підготовка та надання інформації до Департаменту 

міського благоустрою та збереження природного середовища 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

До 29 

квітня 

Сектор з питань охорони праці 

Дніпровської райдержадміністрації, 

служби з питань охорони праці 

підприємств, організацій та установ 

району. 
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