
 
 

Додаток 2 
до рішення 30 сесії 

Коростенської міської Ради  VІ скликання 
 від  28.01.2014 р.  №1365 

 
 

  
ЗАХОДИ 

щодо реалізації міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 – 2018   
роки  

 
 
№ 
з/п 

Найменування  заходу Виконавці Терміни 
виконання, 

роки 

Очікуваний  результат 

1 2 3 4 5 
1. Створення системи управління охороною праці, організаційно - технічні заходи  щодо запобігання травматизму та 

аварійності на виробництві 
1.1. Забезпечення координації діяльності щодо вирішення основних 

завдань у сфері  охорони праці, розробка механізму 
удосконалення методів і форм співробітництва між  партнерами 
з метою виконання основних завдань з питань охорони праці. 
 
 
 
 
 

Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради, Територіальне 

управління 
Держгірпромнагляду в 
Житомирській області,  

Відділення ВДФССНВ в 
м. Коростень, управління 

ДСНС, Коростенське 
міжрайонне управління 

ГУ ДСЕСУ в 
Житомирській області, 
об'єднання профспілок, 
підприємства, установи, 

Щорічно 
2014-2018 

Підвищення ефективності 
управління охороною 

праці на міському рівні. 



 
 

організації. 
 

1.2. Здійснення організаційно-методичного забезпечення та 
контролю за розробкою та впровадженням систем управління 
охороною праці на підприємствах, установах та організаціях. 

УПСЗН, Територіальне 
управління 

Держгірпромнагляду в 
Житомирській області,  

Відділення ВДФССНВ в 
м. Коростень, об'єднання 

профспілок, 
підприємства, установи, 

організації. 
 
 
 
 
 
 

Щорічно 
2014-2018 

Сприятиме керованості та 
прогнозованості у сфері 

охорони праці, 
забезпечить якісний 
контроль за станом 
охорони праці, що 

сприятиме зменшенню 
кількості аварій, нещасних 
випадків на виробництві 

та професійних 
захворювань 

1.3. Здійснення постійного контролю за проведенням атестацій 
робочих місць із шкідливими та важкими умовами праці, 
приведення їх у відповідність до вимог нормативних актів про 
охорону праці. 
 

УПСЗН, Територіальне 
управління 

Держгірпромнагляду в 
Житомирській області,  

Відділення ВДФССНВ в 
м. Коростень, 

підприємства, установи, 
організації. 

 

Щорічно 
2014-2018 

Приведення робочих місць 
у відповідність до вимог 
нормативних актів про 

охорону праці, 
забезпечення соціального 

захисту працюючих у 
несприятливих умовах 

1.4. Відновлення функціонування медико-санітарних частин на 
підприємствах міста для забезпечення якості та періодичності 
проведення медичних оглядів працівників відповідно до 
нормативних актів. 
 

Коростенське 
міжрайонне управління 

ГУ ДСЕСУ в 
Житомирській області, 

Центральна міська 
лікарня, підприємства, 
установи, організації. 

Щорічно 
2014-2018 

Забезпечення динамічного 
спостереження за станом 
здоров'я працівників та 
здійснення відповідних 

лікувально-
профілактичних заходів 



 
 

1.5. Здійснення контролю за проведенням періодичних медичних 
оглядів працівників, зайнятих у шкідливих та небезпечних 
умовах праці. відповідно до нормативних актів. 
 
 
 
 
 

Міська поліклініка, 
Коростенське 

міжрайонне управління 
ГУ ДСЕСУ в 

Житомирській області, 
Відділення ВДФССНВ в 

м. Коростень,  
підприємства, установи, 

організації. 

Щорічно 
2014-2018 

Повне охоплення 
медичними оглядами 

працівників, зайнятих у 
шкідливих та небезпечних 

умовах праці 

1.6. Внесення в колективні договори заходи з питань запобігання 
аварійності, виробничому травматизму і професійних 
захворювань шляхом розроблення розділу "Охорона праці" та 
необхідних додатків. 
 
 

 Підприємства, установи, 
організації, об'єднання 
профспілок УПСЗН. 

 
 
 

Щорічно 
2014-2018 

Поліпшення умов та 
безпеки праці, підвищення 

відповідальності 
роботодавців за стан 

охорони праці 

1.7. Здійснення контролю за виконанням заходів щодо профілактики 
виникнення професійних захворювань (отруєнь) серед 
працюючого населення. 

Коростенське 
міжрайонне управління 

ГУ ДСЕСУ в 
Житомирській області 

Щорічно 
2014-20 

Зменшення кількості 
профзахворювань 

(отруєнь) 

1.8. Проведення комплексних перевірок стану безпеки, виробничого 
середовища, гігієни праці на суб’єктах господарювання міста. 

УПСЗН, Територіальне 
управління 

Держгірпромнагляду в 
Житомирській області,  , 

Коростенське 
міжрайонне управління 

ГУ ДСЕСУ в 
Житомирській області, 

Відділення ВДФССНВ в 
м. Коростень, об'єднання 

профспілок, 
підприємства, установи, 

організації. 

Щорічно 
2014-2018 

Приведення стану безпеки 
гігієни праці та 

виробничого середовища у 
відповідність з вимогами 
нормативних актів про 

охорону праці 



 
 

1.9. Здійснення постійного контролю за дотриманням та 
приведенням до вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці щодо встановлення та використання потенційно 
небезпечного устаткування та обладнання в установах освіти і 
охорони здоров'я міста. 

УПСЗН, Територіальне 
управління 

Держгірпромнагляду в 
Житомирській області,  

Відділення ВДФССНВ в 
м. Коростень, об'єднання 

профспілок, 
підприємства, установи, 

організації. 
 

Щорічно 
2014-2018 

Забезпечення безпечного 
утримання потенційно 

небезпечних систем 
газового устаткування, 

водогрійних котлів, ліфтів, 
використання кисневої 

апаратури та ін. 

1.10. Забезпечення на об’єктах комунальної власності проведення 
обстеження технічного стану, паспортизації будівель і споруд, 
що мають ознаки аварійності. 
 

Балансоутримувачі, 
Управління   ЖКГ, 

підприємства, установи, 
організації. 

Щорічно 
2014-2018 

Забезпечення безпеки 
експлуатації будівель, 
споруд та інженерних 

мереж 
 
 

1.11. Організація та проведення в місті загальнодержавних акцій з 
питань охорони праці, в тому числі Всесвітнього Дня охорони 
праці 

УПСЗН,  Коростенське 
міжрайонне управління 

ГУ ДСЕСУ в 
Житомирській області, 

Відділення ВДФССНВ в 
м. Коростень, 

підприємства, установи, 
організації. 

Щорічно 
2014-2018 

Формування свідомого 
ставлення працівників до 

охорони праці, безпечного 
ведення робіт, зберігання 

життя та здоров'я у 
процесі трудової 

діяльності 

1.12. Підготовка матеріалів про обставини та причини нещасних 
випадків, аварій на виробництві, проводити аналіз стану 
виробничого травматизму  та професійних захворювань у місті. 
 
 
 

Відділення ВДФССНВ в 
м. Коростень, УПСЗН. 

 

Щорічно 
2014-2018 

Висвітлення інформації 
про стан охорони праці, 

рівень травматизму, 
досвіду роботи 

підприємств, установ, 
організацій, проведення 



 
 

профілактичних заходів, 
пропаганди здорового 

способу життя у засобах 
масової інформації 

 
 
 

2. Інформаційне забезпечення охорони праці, вивчення та поширення досвіду з питань охорони праці 

2.1. Проводити навчання фахівців з питань охорони праці та 
семінари, виставки, конкурси за участю керівників служб 
охорони праці підприємств, установ та організацій міста. 

 Відділення ВДФССНВ в 
м. Коростень, 

УПСЗН, 
підприємства, установи, 

організації. 
 
 

Щорічно 
2014-2018 

Сприяння підвищенню 
фахового рівня 

посадових осіб та 
спеціалістів з охорони 

праці підприємств, 
установ і організацій 

2.2. Висвітлення в ЗМІ інформації з питань охорони праці, стану 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, профілактики 
нещасних випадків та професійних захворювань 

УПСЗН,  Відділення 
ВДФССНВ в м. 

Коростень,   
підприємства, установи, 

організації, КП 
“Коростеньмедіа” 

 
 

Щорічно 
2014-2018 

Формування свідомого 
ставлення працівників до 

охорони праці, безпечного 
ведення робіт, зберігання 

життя та здоров'я у 
процесі трудової 

діяльності 

2.3. Організація роботи зі створення (відновлення) кабінетів, 
куточків, стендів з охорони праці та укомплектування їх 
необхідною нормативно-правовою документацією з питань 
охорони праці та відповідними технічними засобами 

 Підприємства, установи, 
організації. 

 
 
 

Щорічно 
2014-2018 

Сприяння підвищенню 
рівня професійної 

підготовки та кваліфікації 
працівників підприємств 

установ та організацій 
різних галузей з питань 



 
 

охорони праці 

2.4. Організувати розповсюдження нормативних актів, підручників, 
журналів, іншої спеціальної літератури, плакатів, пам'яток з 
питань охорони праці тощо. 

Відділення ВДФССНВ в 
м. Коростень. 

Щорічно 
2014-2018 

Поширення нових знань, 
передового досвіду та 
підвищення фахового 
рівня роботодавців, 

керівників і спеціалістів 
служб охорони праці 

2.5. Вивчати досвід зарубіжних країн у сфері охорони праці, зокрема 
щодо проведення навчання та підвищення кваліфікації 
спеціалістів з питань охорони праці, пропаганда передового 
зарубіжного досвіду з питань поліпшення умов безпеки праці. 

 УПСЗН,  Коростенське 
міжрайонне управління 

ГУ ДСЕСУ в 
Житомирській області, 

Відділення ВДФССНВ в 
м. Коростень,  

підприємства, установи, 
організації. 

Щорічно 
2014-2018 

Поширення  передового 
досвіду з охоро6ни праці 

серед роботодавців, 
керівників і спеціалістів 

служб охорони праці. 
Підвищення ефективності 

управління охороною 
праці на базі передових 

світових досягнень 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                                                   В.Ходаківський 


