
 
                                                                                                                                                                                                                                                

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
рішенням обласної ради з питань безпечної 

життєдіяльності населення 
(Протокол № 31 від 24 вересня 2014 року) 

 
 

Комплексний план заходів   
щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки 

 
№ 
з/п Найменування заходів Виконавці Термін виконання 

1 2 3 4 
    

1. Забезпечити створення та функціонування системи 
управління охороною праці в структурних 
підрозділах облдержадміністрації, 
райдержадміністраціях, виконавчих комітетах 
міських рад міст обласного значення 
 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення 
 

4 кв. 2014-2017 
роки 

2. Здійснювати організаційно-методичне забезпечення 
та контроль за розробкою та впровадженням систем 
управління охороною праці на підприємствах, 
установах та організаціях області 

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення, управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань 
України у Запорізькій області 
 

4 кв. 2014-2017 
роки 

3. Сприяти розвитку соціального діалогу на 
місцевому рівні та рівні підприємств щодо 
удосконалення змісту колективних договорів, 
надання сторонам переговорного процесу 
організаційно-методичної допомоги 
 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, Запорізька обласна рада 
профспілок, Запорізька обласна федерація 
роботодавців, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного 
значення 
 

4 кв. 2014-2017 
роки 

4. Сприяти виконанню положень Територіальної 
угоди між Запорізькою обласною державною 
адміністрацією та Запорізькою обласною радою, 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення, Запорізька обласна 

4 кв. 2014-2017 
роки 



 
 

1 2 3 4 
 

2 

Запорізькою обласною федерацією роботодавців та 
Запорізькою обласної радою профспілок на               
2014-2016 роки, колективних договорів та угод, 
насамперед в частині заходів з охорони праці та 
здоров’я працюючих 
 

рада профспілок, Запорізька обласна 
федерація роботодавців, підприємства, 
установи, організації 
 

5. Забезпечити при повідомній реєстрації моніторинг 
за наявністю в колективних договорах підприємств 
відображення небезпечних умов праці, стану 
засобів колективного та індивідуального захисту 
працівників, санітарно-побутових умов, а також 
пільг і компенсацій за шкідливі умови праці 
 

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення, Запорізька обласна 
рада профспілок 

4 кв. 2014-2017 
роки 

6. Проводити аналіз стану охорони праці на 
підприємствах області 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення, Запорізька обласна 
рада профспілок 
 

4 кв. 2014-2017 
роки 

7. Аналізувати стан виконання законів та інших 
нормативно-правових актів з охорони праці 
суб’єктами господарювання, де допущено 
зростання рівня виробничого травматизму та 
професійної захворюваності 
 

Територіальне управління 
Держгірпромнагляду у Запорізькій області, 
райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення 
 

4 кв. 2014-2017 
роки 

8. Контролювати якість проведення атестації робочих 
місць та обґрунтування віднесення їх до категорії з 
важкими та шкідливими умовами праці. Надавати 
методичну допомогу підприємствам, установам та 
організаціям щодо її проведення 
 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, територіальна державна 
інспекція з питань праці у Запорізькій області, 
райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення 
 

4 кв. 2014-2017 
роки 

9. Забезпечити додержання власниками вимог 
законодавства про обов’язкові медичні огляди 

Головне управління Держсанепідемслужби у 
Запорізькій області та її відокремлені 

4 кв. 2014-2017 
роки 



 
 

1 2 3 4 
 

3 

працівників певних категорій (відповідно до вимог 
Законів України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», «Про 
охорону праці», а також наказу Міністерства 
охорони здоров'я України № 246 від 21.05.2007 
«Про затвердження Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій» 
 

структурні підрозділи, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного 
значення, Запорізька обласна рада профспілок 
 

10. Забезпечити контроль за додержанням власниками 
вимог законодавства з охорони праці жінок, 
неповнолітніх та інвалідів 
 

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення, Запорізька обласна 
рада профспілок 
 

2015-2017 роки 

11. Сприяти розробленню підприємствами всіх форм 
власності заходів, що пов'язані з виведенням з 
експлуатації та ремонтом виробничих будівель і 
споруд, машин, механізмів, устаткування, 
транспортних засобів, інших засобів виробництва, 
які не відповідають вимогам нормативних актів про 
охорону праці 
 

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення, Запорізька обласна 
федерація роботодавців, Запорізька обласна 
рада профспілок 
 

4 кв. 2014-2017 
роки 

12. Організувати роботу зі створення (відновлення) 
куточків (кабінетів) з охорони праці та 
укомплектування їх необхідною нормативно-
правовою документацією з питань охорони праці, 
відповідними технічними засобами 
 

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення, підприємства, 
установи, організації 

4 кв. 2014-2017 
роки 

13. Забезпечити обстеження технічного стану і 
паспортизації будівель і споруд, які мають ознаки 
аварійності на об'єктах комунальної власності 

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення, установи та 
організації комунальної власності 
 

4 кв. 2014-2017 
роки 

14. Визначати контингент осіб, яким показане 
проведення реабілітаційних заходів в умовах 

КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» 
Запорізької обласної ради 

4 кв. 2014-2017 
роки 



 
 

1 2 3 4 
 

4 

місцевих (заводських) санаторіїв та профілакторіїв 
 

15. Впровадити нові науково-обґрунтовані лікувально-
діагностичні методики щодо раннього виявлення 
профпатологій 
 

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, КУ «Запорізька обласна 
клінічна лікарня» Запорізької обласної ради 

4 кв. 2014-2017 
роки 

16. Продовжити формування електронної бази даних 
хворих із профпатологією та інвалідів, які 
потребують проведення реабілітаційних заходів 

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, КУ «Запорізька обласна 
клінічна лікарня» Запорізької обласної ради, 
управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних 
захворювань України у Запорізькій області 
 

4 кв. 2014-2017 
роки 

17. Організувати через місцеві засоби масової 
інформації інформування населення щодо 
безпечних та нешкідливих умов праці на 
виробництві, причин та наслідків аварій, пожеж, 
нещасних випадків на виробництві, отруєнь та 
професійних захворювань 
 

Територіальне управління Держгіпромнагляду 
у Запорізькій області, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного 
значення, Запорізька обласна рада профспілок, 
Запорізька обласна федерація роботодавців 
 

4 кв. 2014-2017 
роки 

18. Організувати проведення тематичних заходів для 
учнів і студентів загальноосвітніх, професійно-
технічних і вищих навчальних закладів до Дня 
охорони праці із залученням представників 
організацій роботодавців, профспілкових 
організацій навчальних закладів, Територіального 
управління Держгірпромнагляду у Запорізькій 
області, територіальних органів Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації, вищі навчальні заклади, 
Запорізька обласна федерація роботодавців, 
Запорізька обласна рада профспілок, 
Територіальне управління Держгіпромнагляду 
у Запорізькій області, управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України у 
Запорізькій області 
 

4 кв. 2014-2017 
роки 



 
 

1 2 3 4 
 

5 

19. Розповсюджувати довідково-інформаційні 
матеріали з охорони праці (в допомогу страховому 
експерту, державному інспектору з охорони праці 
та представнику профспілок з питань охорони 
праці) 

Запорізька обласна рада профспілок, 
управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального  страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних 
захворювань України у Запорізькій області 
 

4 кв. 2014-2017 
роки 

20. Проводити заходи до Всесвітнього дня охорони 
праці (28 квітня) 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
Запорізька обласна рада профспілок, 
управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних 
захворювань України у Запорізькій області. 
 

Щороку 

21 Проводити обслуговування фізичних та юридичних 
осіб тільки за наявності договорів на постачання 
скрапленого газу. Постачати абонентам скраплений 
газ тільки в ємностях (балонах), що пройшли 
своєчасне опосвідчення. Забезпечити перевезення 
балонів зі скрапленим газом у відповідності до 
діючих правил. 
 

ТОВ “Запоріжспецтрансгаз”,  
ВАТ “Мелітопольгаз” 

Постійно 

22 Забезпечити контроль за експлуатацією та якістю 
виконання робіт з реконструкції та переобладнання 
внутрішньо-будинкових систем газопостачання та 
газового обладнання житлових будинків і об’єктів 
громадського призначення, відповідно до вимог 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 
29.10.2004   № 814-р. 
 

ПАТ “Запоріжгаз”,  
ВАТ “Мелітопольгаз”, 
Райдержадміністрації, 
органи місцевого самоврядування 

Постійно 

23 Проводити під час планово-технічного та (або) ПАТ “Запоріжгаз”,  Постійно 



 
 

1 2 3 4 
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технічного обслуговування газового обладнання за 
заявками абонентів повторні інструктажі власників 
квартир з питань дотримання правил безпеки 
використання газу; інформувати їх про причини та 
наслідки нещасних випадків, що сталися при 
користуванні газом у побуті. 
 

ВАТ “Мелітопольгаз” 

24 Організовувати, за наявності можливостей, на 
виробничих потужностях ПАТ “Запоріжгаз” і ВАТ 
“Мелітопольгаз” випуск запасних частин та 
комплектуючих, необхідних для забезпечення 
ремонту діючого газового обладнання вітчизняного 
виробництва. 
 

ПАТ “Запоріжгаз”,  
ВАТ “Мелітопольгаз” 

За необхідністю 
 

25 Забезпечити безумовне виконання вимог “Правил 
безпеки систем газопостачання України” щодо 
внутрішніх газопроводів і газового обладнання 
житлових і громадських будинків, особливо в 
частині укладання договорів на проведення 
планово-технічного обслуговування внутрішніх 
систем газопостачання житлових будинків. 
 

ПАТ “Запоріжгаз”,  
ВАТ “Мелітопольгаз”, 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 

Щорічно до 
1 жовтня. 

26 Регулярно вести пропаганду безпечного 
користування газом в побуті, висвітлювати 
причини та наслідки порушень правил 
користування газовими приладами у печатних ЗМІ 
та у програмах місцевого телебачення і радіо.   
 

ПАТ “Запоріжгаз”,  
ВАТ “Мелітопольгаз” 
райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування 

Постійно 

27 Забезпечити оперативне інформування через 
диспетчерські служби спеціально уповноважених 
територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади про причини та наслідки 

ПАТ “Запоріжгаз”,  
ВАТ “Мелітопольгаз” 

Постійно 
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аварійних та надзвичайних ситуацій, нещасних 
випадків, що трапились при користуванні газом в 
побуті. 
 

28 Ініціювати перед райдержадміністраціями та 
органами місцевого самоврядування проведення 
нарад за участю представників територіального 
управління Держгірпромнагляду по Запорізькій 
області, ПРЕЖО та відповідальних за газове 
господарство підприємств побутового та 
комунального обслуговування щодо питань 
утримання та експлуатації димових і вентиляційних 
каналів, газового обладнання, заощадливого і 
раціонального використання газу та стану 
розрахунків за його споживання. 
 

ПАТ “Запоріжгаз”,  
ВАТ “Мелітопольгаз” 

Щоквартально 

29 Організувати проведення: 
- засідань територіальних рад з питань 

безпечної життєдіяльності населення, де розглядати 
стан роботи з попередження травматизму, 
пов’язаного з використанням газу в побуті 

- бесід, лекцій в навчальних закладах, 
гуртожитках, організаціях, промислових 
підприємствах на тему безпечного та заощадливого 
споживання газу; 

- круглих столів у прямому ефірі радіо та 
телебачення із залученням спеціалістів газових 
господарств, територіального управління 
Держгірпромнагляду по Запорізькій області, 
ПРЕЖО на тему безпечного користування газом в 
побуті. 

 
 

 

Райдержадміністрації, органи місцевого 
самоврядування,  
ПАТ “Запоріжгаз”,  
ВАТ “Мелітопольгаз”, 

Постійно 



 
 

1 2 3 4 
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30 Забезпечити своєчасне інформування населення 
через засоби масової інформації про пониження 
тиску або припинення подачі газу в системі 
газопостачання, про погіршення погодних умов, що 
негативно впливають на якість тяги в димових і 
вентиляційних каналах, та правила безпеки, яких 
потрібно дотримуватися в даних випадках. 
 

ПАТ: “Запоріжгаз”, 
ВАТ “Мелітопольгаз” 
 

Постійно 

31 Забезпечити контроль виконання Комплексних 
заходів з профілактики та зниження рівня 
травматизму при використанні газу в побуті на 
2013-2015 роки. 
 

ПАТ: “Запоріжгаз”,  
ВАТ “Мелітопольгаз”,  
ТОВ “Запоріжспецтрансгаз”, 

4 кв. 2014-2015 
роки 

32 Здійснювати планові та, за необхідністю, 
позапланові перевірки дотримання вимог “Правил 
безпеки систем газопостачання України” (ПБСГУ) 
спеціалізованими підприємствами газового 
господарства та суб’єктами підприємницької 
діяльності в газовому господарстві. 
Своєчасно створювати та організовувати роботу 
комісій з розслідування технічних причин 
нещасних випадків, пов’язаних з використанням 
газу в побуті. 
 

Територіальне управління 
Держгірпромнагляду по Запорізькій області 

Постійно 

33 Передавати на розгляд адміністративних комісій 
місцевих органів виконавчої влади матеріали для 
притягнення порушників правил використання газу 
до адміністративної відповідальності. 

ПАТ: “Запоріжгаз”, 
ВАТ “Мелітопольгаз” 

Постійно 

 
 

Директор Департаменту   
соціального захисту населення              І.В. Мещан 
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