
ЗАТВЕРДЖ ЕН О
розпорядження голови районної
державної адміністрації
від АН. £>*/■ 2017 року № .А УО

ПЛАН ЗАХОДІВ  
із відзначення Дня охорони праці в районі у 2017 році 

під девізом: «Удосконалення збору та використання даних про
безпеку та гігієну праці»

№
з/
п

Зміст заходів Термін
виконанн

я

Відповідальні за 
виконання

1 2 3 4
1 Доведення до підприємств, установ 

і організацій (далі -  підприємства) 
звернення Організаційного 
комітету з підготовки та 
проведення у 2017 році Дня 
охорони праці в районі (далі -  
Оргкомітет) та плану заходів з 
відзначення у 2017 році Дня 
охорони праці в районі.

квітень Управління праці та 
соціального захисту 
населення,відділ освіти, 
відділ агропромислового 
розвитку
райдержадміністрації

2 Розміщ ення в засобах масової 
інформації та на веб -  сайті 
райдержадміністрації інформації 
про підготовку та проведення в 
районі заходів з нагоди тижня 
охорони праці й відповідного 
звернення Оргкомітету, а також 
про хід та результати акції

квітень - 
травень

Управління праці та 
соціального захисту 
населення,
організаційний відділ 
апарату
райдержадміністрації

3 Прийняти участь у семінар -  
нарадах в рамках проведення 
Всесвітнього Дня охорони праці

квітень Управління праці та 
соціального захисту 
населення,
відділення виконавчої 
дирекції фонду 
соціального страхування 
від нещасних випадків на 
виробництві України в 
місті Вінниця

4 Проведення циклу лекцій, 
демонстрування відеороликів з

квітень - 
травень

Відділ освіти 
райдержадміністрації



питань охорони праці для школярів 
«28 квітня- Всесвітнього Дня 
охорони праці»

5 Оновлення (створення) куточків, 
стендів, з питань охорони праці, 
наповнення тематичними 
матеріалами: «Удосконалення 
збору та використання даних про 
безпеку та гігієну праці»

квітень - 
травень

Керівники підприємств, 
установ,організацій та 
первинних 
профспілкових 
організацій району за 
участю відділення 
виконавчої дирекції 
фонду соціального 
страхування від нещасних 
випадків на виробництві 
України в місті Вінниця

6 Проведення тематичних зустрічей з 
трудовими колективами. Тема 
зустрічей: «Удосконалення збору 
та використання даних про 
безпеку та гігієну праці»

квітень - 
травень

Відділення виконавчої 
дирекції фонду 
соціального страхування 
від нещ асних випадків на 
виробництві України в 
місті Вінниця

7 Нагородження кращ их працівників 
(підприємств) в сфері охорони 
праці на підприємствах району з 
нагоди Дня охорони праці

квітень - 
травень

О б'єднання роботодавців 
та профспілкові 
організації, підприємства

8 Проведення на регіональному рівні 
дитячого малюнку «Охорона праці 
очима дітей» з нагоди Дня охорони 
праці

квітень Відділ освіти 
райдержадміністрації

9 Проведення відкритих уроків «28 
квітня -  Всесвітній день охорони 
праці» для ш колярів навчальних 
закладів усіх рівнів акредитації.

квітень - 
травень

Відділ освіти 
райдержадміністрації

10 Підбити підсумки проведення 
тижня охорони праці та 
інформувати районну державну 
адміністрацію

До 02 
червня 

2017 року

Управління праці та 
соціального захисту 
населення
райдержадміністрації


