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Додаток 2 

До Програми 

 

 

 

З А Х О Д И 

 ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ П Р О Г Р А М И 

ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

НА 2019-2021  РОКИ 

 

№ 

з/п 

 

Зміст заходу 

Строк 

виконання 

(роки) 

 

Відповідальні виконавці       

 

 

Джерела 

фінансування 
 

1 2 3 4 5 

Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1. Проводити комплексні перевірки та надання 

консультативної допомоги з питань стану 

промислової безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на підприємствах, в 

установах та організаціях області з високим 

рівнем виробничого травматизму та професійної  

захворюваності. 

2019-2021 

роки 

Управління Держпраці у 

Миколаївській області (за 

узгодженням),  управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального 

страхування України в Миколаївській 

області (за узгодженням), управління 

з питань надзвичайних ситуацій 

облдержадміністрації, департамент 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації, районні 

державні адміністрації,  виконавчі 

органи міських (міст обласного 

Кошти 

виконавців 
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Продовження додатка 2 до Програми 
 

1 2 3 4 5 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад (за узгодженням), 

об’єднані територіальні громади (за 

узгодженням). 

2. Надавати організаційно-методичну допомогу 

щодо розробки та впровадженню систем 

управління охороною праці на підприємствах, в 

установах та організаціях області. 

2019-2021 

роки 

Управління Держпраці у 

Миколаївській області (за 

узгодженням),  управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального 

страхування України в Миколаївській 

області (за узгодженням), 

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

районні державні адміністрації,  

виконавчі органи міських (міст 

обласного значення) рад, сільських, 

селищних, міських рад (за 

узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

узгодженням). 

Кошти 

виконавців 

3. При укладанні колективних договорів 

підприємств, установ та організацій, а також 

угод усіх рівнів звертати увагу на формування 

розділу «Охорона праці», передбачивши 

висвітлення вимог Закону України «Про 

охорону праці», фінансування заходів, 

визначення термінів виконання заходів та 

відповідальних осіб. 

2019-2021 

роки 

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

Миколаївська обласна організація 

роботодавців «Промисловці та 

підприємці Миколаївщини» (за 

узгодженням), Миколаївська обласна 

рада профспілок (за узгодженням), 

виконавчі органи міських (міст 

обласного значення) рад, сільських, 

Кошти 

виконавців 
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Продовження додатка 2 до Програми 
 

1 2 3 4 5 

селищних, міських рад (за 

узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

узгодженням), керівники 

підприємств, установ та організацій 

(за узгодженням). 

4. Здійснювати постійний контроль та надання 

консультативної допомоги за своєчасним 

проведенням атестації робочих місць із 

важкими, шкідливими умовами праці та 

приведенням їх у відповідність вимогам 

нормативних актів з охорони праці.  

За результатами атестації встановлювати 

необхідні  доплати та компенсації.  

Розробити та здійснювати на підприємствах, в 

установах та організаціях  комплексні заходи 

щодо доведення робочих місць до нормативних 

вимог та виведення працюючих (у першу чергу 

жінок, та неповнолітніх, з небезпечних та 

шкідливих виробництв. 

2019-2021 

роки 

Управління Держпраці у 

Миколаївській області (за 

узгодженням),  департамент 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації, Миколаївська 

обласна рада профспілок (за 

узгодженням), районні державні 

адміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) 

рад, сільських, селищних, міських рад 

(за узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

узгодженням), керівники 

підприємств, установ та організацій 

(за узгодженням). 

Кошти 

виконавців 

5. Забезпечити проведення на об’єктах 

комунальної власності  проведення обстеження 

технічного стану будівель та споруд, що мають 

ознаки аварійності, перебувають в 

незадовільному технічному стані та прийняття 

відповідних заходів щодо можливості 

подовження, або припинення їх подальшої 

2019-2021 

роки 

Головне управління Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій у Миколаївській області (за 

узгодженням), управління з питань 

надзвичайних ситуацій 

облдержадміністрації,  районні 

державні адміністрації, виконавчі 

Кошти 

виконавців 
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1 2 3 4 5 

експлуатації. органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад (за узгодженням), 

об’єднані територіальні громади (за 

узгодженням),керівники підприємств, 

установ та організацій (за 

узгодженням). 

6. Забезпечити в межах повноважень щорічне 

проведення заходів з нагоди Дня охорони праці 

(28 квітня), обмін позитивним досвідом з питань 

охорони праці, надання допомоги постраждалим 

та сім’ям загиблих на виробництві. 

2019-2021 

роки 

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування 

України в Миколаївській області (за 

узгодженням), управління Держпраці 

у Миколаївській області (за 

узгодженням), керівники 

підприємств, установ та організацій 

(за узгодженням), районні державні 

адміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) 

рад, сільських, селищних, міських рад 

(за узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

узгодженням). 

Кошти 

виконавців 

7. Вживати заходи щодо оформлення дозволів на 

виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки. Здійснення 

постійного контролю за дотриманням та 

2019-2021 

роки 

Управління Держпраці у 

Миколаївській області (за 

узгодженням), районні державні 

адміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) 

Кошти 

підприємств, 

установ та 

організацій 
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1 2 3 4 5 

приведенням до вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці щодо встановлення та 

використання потенційно небезпечного 

устаткування та обладнання. 

рад, сільських, селищних, міських рад 

(за узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

узгодженням), керівники 

підприємств, установ та організацій 

(за узгодженням). 

8. Забезпечити постійний контроль за проведенням 

суб’єктами господарювання ідентифікації, 

декларування об’єктів підвищеної небезпеки 

відповідно до вимог постанови Кабінету 

міністрів України від 11.07.2002 №956  «Про 

ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів 

підвищеної небезпеки». 

 

2019-2021 

роки 

Головне управління Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій у Миколаївській області (за 

узгодженням), управління Держпраці 

у Миколаївській області (за 

узгодженням), районні державні 

адміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) 

рад, сільських, селищних, міських рад 

(за узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

узгодженням), керівники 

підприємств, установ та організацій 

(за узгодженням). 

Кошти 

виконавців 

9. Вжиття заходів, спрямованих на забезпечення 

належного стану пожежної безпеки об’єктів 

шляхом додержання (виконання) вимог 

пожежної безпеки (ремонт, заміна, модернізація 

електричного обладнання та 

електрокомунікацій, проведення технічного 

обслуговування первинних засобів 

пожежогасіння, захисту будівель, споруд від 

2019-2021 

роки 

Головне управління Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій у Миколаївській області (за 

узгодженням), управління з питань 

надзвичайних ситуацій 

облдержадміністрації, районні 

державні адміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

Кошти 

виконавців 
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Продовження додатка 2 до Програми 
 

1 2 3 4 5 

прямих попадань блискавки, поточний ремонт, 

модернізація та  перевірка систем 

блискавкозахисту, монтаж та модернізація 

систем протипожежного захисту, технічне 

обслуговування систем протипожежного 

захисту  тощо). 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад (за узгодженням), 

об’єднані територіальні громади (за 

узгодженням), керівники 

підприємств, установ та              

організацій (за узгодженням). 

10. Організувати проведення медичних оглядів 

працівників відповідно до вимог статті                          

17 Закону України «Про охорону праці», у тому 

числі тестування на  ВІЛ, забезпечити 

працівників засобами індивідуального захисту.  

2019-2021 

роки 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, районні 

державні адміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад (за узгодженням), 

об’єднані територіальні громади (за 

узгодженням), керівники установ та 

організацій (за узгодженням). 

Кошти 

виконавців 

11. Не рідше одного разу на рік розглядати стан 

охорони та умов праці на засіданнях 

колегіальних органів за участю представників 

профспілок та роботодавців, засіданнях 

Миколаївської обласної тристоронньої 

соціально-економічної ради.  

2019-2021 

роки 

Миколаївська обласна державна  

адміністрація, Миколаївська обласна 

рада профспілок (за узгодженням), 

Миколаївська обласна організація 

роботодавців «Промисловці та 

підприємці Миколаївщини» (за 

узгодженням). 

Кошти 

виконавців 

12. Забезпечити участь у комісіях зі спеціального 

розслідування нещасних випадків на 

виробництві і професійних захворювань 

представників профспілок. 

2019-2021 

роки 

Управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування 

України в Миколаївській області (за 

узгодженням), Держпраці у 

Миколаївській області (за 

узгодженням), Миколаївська обласна 

Кошти 

виконавців 
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рада профспілок (за узгодженням), 

галузеві обласні організації 

профспілок (за узгодженням). 

13. Здійснювати громадський контроль за 

додержанням роботодавцями законодавства про 

охорону праці (у т.ч. норм конвенції 1981 року 

МОП №155  «Про безпеку й гігієну праці та 

виробниче середовище»), створенням безпечних 

і нешкідливих умов праці, належних 

виробничих та санітарно – побутових умов, 

забезпеченням працівників спецодягом, 

спецвзуттям, засобами індивідуального та 

колективного захисту; реалізації прав громадян 

у сфері охорони здоров’я, відновлення  здоров’я, 

медико-санітарної допомоги.   

2019-2021 

роки 

Миколаївська обласна рада 

профспілок (за узгодженням), 

галузеві обласні організації 

профспілок (за узгодженням), 

первинні профспілкові організації ( за 

узгодженням). 

Кошти 

виконавців 

14. Вживати заходів щодо недопущення 

використання несертифікованих засобів 

колективного та індивідуального захисту 

працівників. 

2019-2021 

роки 

Миколаївський науково-виробничий 

центр стандартизації, метрології та 

сертифікації  (за узгодженням), 

Управління Держпраці у 

Миколаївській області (за 

узгодженням). 

Кошти 

виконавців 

15. Забезпечити безперешкодний доступ 

працівникам до інформації та документів, що 

містять результати атестації робочих місць, 

заплановані роботодавцем профілактичні 

заходи, результати розслідування, обліку та 

аналізу нещасних випадків і професіональних 

захворювань, а також повідомлень, подань та 

2019-2021 

роки 

Управління Держпраці у 

Миколаївській області (за 

узгодженням), управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального 

страхування України в Миколаївській 

області (за узгодженням), 

Миколаївська обласна організація 

Кошти 

виконавців 
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приписів органів державного нагляду за 

охороною праці. 

роботодавців «Промисловці та 

підприємці Миколаївщини» (за 

узгодженням), виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) 

рад, сільських, селищних, міських рад 

(за узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

узгодженням). 

16. Сторонам соціального діалогу забезпечити 

щорічне узгодження з управлінням виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування 

України в Миколаївській області та подання 

замовлення кількості представників від сторони 

роботодавців, профспілок, органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, які 

потребують проходження навчання з питань 

охорони праці для здійснення навчання за 

рахунок коштів Фонду соціального страхування 

України в Миколаївській області (при наявності 

відповідного фінансування на ці цілі). 

2019-2021 

роки 

Миколаївська обласна державна  

адміністрація, Миколаївська обласна 

організація роботодавців 

«Промисловці та підприємці 

Миколаївщини» (за узгодженням), 

Миколаївська обласна рада 

профспілок (за узгодженням), 

управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування 

України в Миколаївській області (за 

узгодженням),   районні державні 

адміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) 

рад, сільських, селищних, міських рад 

(за узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

узгодженням). 

Кошти 

виконавців 

17. Передбачати видатки на охорону праці  

відповідно до вимог статті 19 Закону України 

«Про охорону праці» та забезпечити  їх 

2019-2021 

роки 

Районні державні адміністрації, 

виконавчі органи міських (міст 

обласного значення) рад, сільських, 

Кошти 

підприємств, 

установ та 
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Продовження додатка 2 до Програми 
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фінансування. 

 

селищних, міських рад (за 

узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

узгодженням), керівники 

підприємств, установ та організацій 

(за узгодженням). 

організацій  

18. Забезпечити відправку на утилізацію 

відпрацьованих люмінесцентних ламп та їх 

зберігання до утилізації відповідно до діючих 

вимог безпеки. 

2019-2021 

роки 

Районні державні адміністрації, 

виконавчі органи міських (міст 

обласного значення) рад, сільських, 

селищних, міських рад (за 

узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

узгодженням), керівники установ та 

організацій (за узгодженням). 

Кошти 

виконавців 

19. Забезпечити своєчасне обслуговування 

димоходів та вентиляційних каналів котелень та 

топічних. 

2019-2021 

роки 

Районні державні адміністрації, 

виконавчі органи міських (міст 

обласного значення) рад, сільських, 

селищних, міських рад (за 

узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

узгодженням), керівники установ та 

організацій (за узгодженням). 

Кошти 

виконавців 

20. Забезпечити при необхідності своєчасне 

проведення дезінфекції, дезактивації та 

дератизації службових приміщень. 

2019-2021 

роки 

Районні державні адміністрації, 

виконавчі органи міських (міст 

обласного значення) рад, сільських, 

селищних, міських рад (за 

узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

Кошти 

виконавців 
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узгодженням), керівники 

підприємств,  установ та            

організацій (за узгодженням). 

 

Розділ 2. НАВЧАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ТА ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ 

 

21. Організувати навчання з підвищення рівня знань 

з питань цивільного захисту та охорони праці  

посадових осіб та спеціалістів, та членів 

профспілок підприємств, установ та організацій, 

які вирішують питання охорони праці. 

2019-2021 

роки 

Методичний центр цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області (за 

узгодженням), управління Держпраці 

у Миколаївській області (за 

узгодженням), управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального 

страхування України в Миколаївській 

області (за узгодженням),  

департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

районні державні адміністрації, 

виконавчі органи міських (міст 

обласного значення) рад, сільських, 

селищних, міських рад (за 

узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

узгодженням),  

Кошти 

виконавців 

22. Організувати проведення семінарів, 

конференцій, нарад з питань охорони праці для 

роботодавців, керівників служб охорони праці 

підприємств, установ та організацій усіх форм 

2019-2021 

роки 

Управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування 

України в Миколаївській області (за 

узгодженням), департамент 

Кошти 

виконавців 
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власності. соціального захисту населення 

облдержадміністрації, управління 

Держпраці у Миколаївській області 

(за узгодженням), районні державні 

адміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) 

рад, сільських, селищних, міських рад 

(за узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

узгодженням). 

23. Проводити разом з профспілковими 

організаціями огляди, конкурси стану охорони 

праці в галузях та районах (містах, об’єднаних 

територіальних громадах) області та конкурси 

«Кращий за професією» серед спеціалістів з 

питань охорони праці райміськуправлінь 

соціального захисту населення та підприємств. 

2019-2021 

роки 

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

обласна рада профспілок (за 

узгодженням), управління Держпраці 

у Миколаївській області (за 

узгодженням), управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального 

страхування України в Миколаївській 

області (за узгодженням), районні 

державні адміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад (за узгодженням), 

об’єднані територіальні громади (за 

узгодженням). 

Кошти 

виконавців 

24. Вивчати досвід здійснення контролю за станом 

охорони праці та створення здорових і 

нешкідливих умов виробництва в інших 

2019-2021 

роки 

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

районні державні адміністрації, 

Кошти 

виконавців 
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Продовження додатка 2 до Програми 
 

1 2 3 4 5 

регіонах України, здійснювати пропаганду та  

впровадження його на підприємствах, в 

установах і організаціях області. 

управління Держпраці у 

Миколаївській області (за 

узгодженням), управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального 

страхування України в Миколаївській 

області (за узгодженням), 

підприємства, установи та організації 

(за узгодженням), виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) 

рад, сільських, селищних, міських рад 

(за узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

узгодженням).  

 

Розділ 3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

25. Організувати через засоби масової інформації, 

гучномовці у місцях масового перебування 

людей, друкування плакатів та пам’яток, 

розміщення на вуличних рекламних щитах 

соціальної реклами щодо охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, гігієни праці та 

виробничого середовища, профілактики 

нещасних випадків та професійних захворювань. 

2019-2021 

роки 

Головне управління Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій у Миколаївській області (за 

узгодженням), департамент 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації, районні 

державні адміністрації, управління 

Держпраці у Миколаївській області 

(за узгодженням), управління з 

питань надзвичайних ситуацій 

облдержадміністрації,  управління 

виконавчої дирекції Фонду 

Кошти 

виконавців 
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соціального страхування України в 

Миколаївській області (за 

узгодженням), виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) 

рад, сільських, селищних, міських рад 

(за узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

узгодженням). 

26. Організувати розповсюдження нормативних 

актів, підручників, журналів, іншої спеціальної 

літератури, плакатів, пам’яток з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, гігієни праці та 

виробничого середовища тощо. Організувати 

забезпечення комплектом нормативно-правових 

актів з питань охорони праці фахівців з питань 

охорони праці  органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування в 

електронному вигляді суб’єктів 

підприємницької діяльності (малого бізнесу), які 

реєструються вперше. 

Інформувати громадян і трудові колективи про 

права працівників, які живуть з ВІЛ та СНІДом, 

про наслідки стигми та дискримінації, про 

шляхи передачі вірусу та попередження 

розвитку інфекції тощо. 

2019-2021 

роки 

Головне управління Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій у Миколаївській області (за 

узгодженням), управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального 

страхування України в Миколаївській 

області (за узгодженням), управління 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації,  департамент 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації, районні 

державні адміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад (за узгодженням), 

об’єднані територіальні громади (за 

узгодженням).  

Кошти 

виконавців 

27. Інформувати підприємства, організації та 

населення з питань охорони праці та запобігання 

травматизму, професійним захворюванням, 

2019-2021 

роки 

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

управління виконавчої дирекції 

Кошти 

виконавців 
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отруєнням, використовуючи для цього 

телебачення, радіомовлення, газети, соціальні 

мережи. 

Фонду соціального страхування 

України в Миколаївській області (за 

узгодженням), управління Держпраці 

у Миколаївській області (за 

узгодженням), управління з питань 

надзвичайних ситуацій 

облдержадміністрації, районні 

державні адміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад (за узгодженням), 

об’єднані територіальні громади (за 

узгодженням).  

28. Підготовка та надання матеріалів до органів 

виконавчої влади,  органів місцевого 

самоврядування, сторонам соціального діалогу 

про обставини, кількість та причини нещасних 

випадків, аварій на виробництві, та випадків 

професійної захворюваності.  

2019-2021 

роки 

Головне управління статистики у 

Миколаївській області (за 

узгодженням), управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального 

страхування України в Миколаївській 

області (за узгодженням), управління 

Держпраці у Миколаївській області 

(за узгодженням). 

Кошти 

виконавців 

29. Пропаганда безпеки життєдіяльності населення 

області, навчання громадян правилам безпечної 

поведінки, запобігання харчових та алкогольних 

отруєнь пожежної безпеки через засоби масової 

інформації, соціальну рекламу та шляхом 

проведення масових громадських заходів.  

 

2019-2021 

роки 

Головне управління Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій у Миколаївській області (за 

узгодженням), департамент 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації, департамент 

освіти і науки облдержадміністрації, 

Кошти 

виконавців 
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управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, Миколаївський 

обласний центр здоров’я (за 

узгодженням),    районні державні 

адміністрації, виконавчі органи 

міських (міст обласного значення) 

рад, сільських, селищних, міських рад 

(за узгодженням), об’єднані 

територіальні громади (за 

узгодженням). 
         

 

Директор департаменту соціального захисту 

населення Миколаївської облдержадміністрації                                                                                                       О. ЄЛЬЧІЄВА 

 


