
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

тридцята сесія VІ скликання 
від   28.01.2014 р. №1365 
 
Про міську програму поліпшення 
стану безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища на 2014-2018 роки  
 
 

З метою забезпечення конституційного права громадян на безпечні та 
нешкідливі умови праці, запобігання виробничому травматизму та професійним 
захворюванням, керуючись рішенням обласної ради від 19.11.13 №1043 “Про 
обласну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища”, відповідно до п.п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити міську програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2014-2018 роки (додається).  
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови  Дзигу О.О. 
 
 
Міський голова                                                                                В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради         В. Ходаківський 
Перший заступник міського голови        В.Вигівський 
Заступник міського голови          О.Ясинецький 
Заступник міського голови          Л.Якубовський 
Заступник міського голови         О.Дзига 
Начальник фінансового управління        Л.Щербанюк                                    
Начальник юридичного відділу       Т.Камінська  
Начальник управління праці та          І.Єсін 
соціального захисту населення                   
 
 
 



Додаток 1 
до рішення 30 сесії 

Коростенської міської Ради  VІ скликання 
 від  28.01.2014 р.  №1365 

 

 

Міська програма 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища 
         на 2014-2018 роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Загальна характеристика міської Програми поліпшення стану 
безпеки,     гігієни праці та виробничого середовища  на 2014-2018 роки 
(далі — Програма) 

Ініціатор розробки Програми Управління праці та соціального 
захисту населення 

Назва розпорядчого документа органу 
виконавчої влади про розроблення 
Програми 

Закон України «Про затвердження 
Загальнодержавної соціальної 
програми поліпшення стану безпеки, 
гігієни праці та виробничого 
середовища на 2014-2018 роки», 
рішення обласної сесії від 19.11.2013 
№ 1043 

Розробник Програми Управління праці та соціального 
захисту населення 

Співрозробники Програми Відділення виконавчої дирекції 
фонду соцільного страхування від 
нещасних випадків в м.Коростень, 
Коростенське міжрайонне управління 
ГУ ДСЕСУ в Житомирській області 
керівники міських установ та 
організацій, підприємств 

Відповідальний виконавець Програми УПСЗН, 
Відділення виконавчої дирекції 
фонду соцільного страхування від 
нещасних випадків в м.Коростень, 
Коростенське міжрайонне управління 
ГУ ДСЕСУ в Житомирській області 
Керівники міських установ та 
організацій, підприємств 

Термін реалізації Програми 2014-2018 роки 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми 
у тому числі: 
- Фонд соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України 
 

Не фінансується 
 
 
У межах фінансування та у разі 
затвердження профілактичних заходів 
з охорони праці на відповідний рік 
правлінням Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних 
захворювань України 

 
 



2.  Загальні положення 
 
Програма розроблена з метою реалізації комплексу заходів щодо 

зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності 
працівників, створення належних, безпечних і здорових умов праці на 
підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. Виконання 
конкретних завдань організаційного, матеріально-технічного, наукового та 
нормативно-правового характеру у сфері охорони праці, подальшого 
вдосконалення системи управління охороною праці передусім покладається на 
суб’єкти господарювання.  

На сучасний стан охорони праці значною мірою впливають структурні 
зміни в економіці та утворення нових форм і методів господарювання. Такі 
чинники значно ускладнюють управління охороною праці традиційними 
методами та потребують нових підходів до його вдосконалення, запровадження 
наукових досліджень, економічних механізмів, методів мотивації, заохочення. 
За цих умов необхідно започаткувати і розвивати механізми економічного 
регулювання захисту інтересів працівників, особливо тих, хто працює в 
шкідливих і небезпечних умовах. В економічному сенсі головне завдання 
профілактики – мінімізація негативних соціально-економічних втрат від 
наслідків травматизму та професійних захворювань. 
            У 2012 році в місті  сталося 13 нещасних випадків на виробництві,  у 
тому числі 2 із  смертельним наслідком. На підприємствах міста за 2012 рік 
зареєстровано 2 професійних захворювання. 

  У 2013 році в місті сталося 11 нещасних випадків на виробництві. На 
підприємствах міста за 2013 рік зареєстровано 2 професійних захворювання. 
Порівняно з 2012 роком вбачається зменшення виробничого травматизму із 
смертельними наслідками. 
           Негативно позначаються на стані охорони праці такі фактори: 

-  недостатнє фінансування заходів з охорони праці; 
-  відсутність служб охорони праці на багатьох підприємствах міста; 
-  зношеність основних засобів виробництва; 

         -   незадовільні умови праці ; 
- недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального та 

колективного захисту; 
       -   недостатній рівень підготовки працюючих та фахівців з питань охорони 
праці; 
         - недостатня організація роботи з інформаційного забезпечення охорони 
праці; 



        - низький рівень контролю, в тому числі громадського за станом охорони 
праці на підприємствах, установах та організаціях. 

 
3.  Мета Програми 

 
  Головною метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо  зниження 

рівня виробничого травматизму і професійної захворюваності працівників, 
створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в 
установах та організаціях усіх форм власності. Виконання конкретних 
завдань організаційного, матеріально - технічного, наукового та нормативно-
правового характеру  у сфері охорони праці, подальшого вдосконалення систем 
управління  охороною праці передусім покладається на суб’єкти 
господарювання, які узгоджують комплекс заходів з трудовим колективом та 
відображають їх у колективному договорі.  

             
 

 4.  Основні завдання Програми 
 

- забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-
правових актів з питань охорони праці; 

- налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх організаційних 
рівнях;  

- забезпечення функціонування  систем управління охороною праці на 
кожному підприємстві, установі та організації; 

- започаткування розвитку аудиту охорони праці на виробництві; 
- приведення    до нормативних (обмеження впливу) шкідливих і 

небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх 
безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного 
захисту; 

- зниження  виробничих ризиків, безпеки виробничих об’єктів, 
устаткування та запобігання аваріям на об'єктах підвищеної небезпеки; 

 Виконання зазначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони 
праці, його контрольованості та прогнозованості, зменшенню кількості аварій, 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

 
 

5. Очікувані результати 

 Виконання заходів Програми дасть змогу вирішити проблеми в сфері 
охорони праці щодо формування сучасного безпечного та здорового 



виробничого середовища, мінімізації ризиків виробничого травматизму, 
професійної захворюваності та аварійності на виробництві, зниження до 2018 
року коефіцієнту частоти виробничого травматизму  і коефіцієнту частоти 
виробничого травматизму зі смертельним наслідком. Це дозволить скоротити 
соціальні та економічні втрати від негативних наслідків цих подій і сприятиме 
сталому зростанню економіки області. 
     Ефективність виконання Програми буде забезпечуватися шляхом оптимізації 
матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища для 
забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні 
та здорові умови праці, збереження та розвиток трудового потенціалу міста.  
    Реалізацію цих заходів буде спрямовано на поліпшення економічного стану в 
місті, зниження ризику виробничого травматизму, професійних захворювань та 
аварій на виробництві, що сприятиме зменшенню видатків з  бюджету на їх 
ліквідацію та відшкодування шкоди потерпілим на виробництві. І в кінцевому 
результаті – спрямовано на збереження та оздоровлення трудового потенціалу 
м. Коростень, збереження й підвищення працездатності та функціональних 
можливостей працівників.  
 

6. Фінансове забезпечення 
         Фінансування заходів Програми здійснюється в передбаченому 
законодавством порядку за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, 
а також в межах фінансування та у разі затвердження профілактичних заходів з 
охорони праці на відповідний рік правлінням Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, та 
інші джерела не заборонені законодавством. 
 
 
 
Секретар міської  ради                                                                  В.Ходаківський 
 
                                 


