
Комплексний план заходів   
щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки 

 
№ 
з/п Найменування заходів Виконавці Термін 

виконання 
1 2 3 4 

    

1. Забезпечити контроль за функціонуванням системи 
управління охороною праці на території області. 
 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного значення, 
виконавчі органи об’єднаних територіальних громад 
 

2019-2023 
роки 

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

ГУ Держпраці у Запорізькій області, управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 
України у Запорізькій області, Запорізька обласна рада 
профспілок, Запорізька обласна федерація роботодавців, 
райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст 
обласного значення, виконавчі органи об’єднаних 
територіальних громад 
 

постійно 

3. Сприяти розвитку соціального діалогу на 
територіальному та локальному рівнях щодо 
удосконалення змісту колективних угод та  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, виконавчі органи об’єднаних 
територіальних громад 
 

постійно 

4. Здійснювати моніторинг щодо регулювання питань 
охорони праці в колективних договорах підприємств, 
установ та організацій області. 

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст 
обласного значення, виконавчі органи об’єднаних 
територіальних громад 
 

постійно 

5.  Проводити аналіз стану охорони праці на 
підприємствах установах та організаціях області, 
зокрема щодо, дотримання вимог законодавства з 
охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. 
  
 

Структурні підрозділи облдержадміністрації,                 
ГУ Держпраці у Запорізькій області,  управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 
України в Запорізькій області, Запорізька обласна рада 
профспілок, Запорізька обласна федерація роботодавців, 
райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст 
обласного значення, виконавчі органи об’єднаних 
територіальних громад 
 

постійно 



 
 

1 2 3 4 
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6. Забезпечувати координацію діяльності органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо 
вирішення головних завдань у сфері промислової 
безпеки та охорони праці. 
 

ГУ Держпраці у Запорізькій області 2019-2023 
роки 

 

7.  Забезпечити дієвий контроль за обов’язковим 
укладанням трудових договорів з працівниками, що 
виконують роботи підвищеної небезпеки. 
 

ГУ Держпраці у Запорізькій області, Запорізька обласна 
федерація роботодавців, Запорізька обласна рада 
профспілок, управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України в Запорізькій області, 
райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст 
обласного значення, виконавчі органи об’єднаних 
територіальних громад 
 

постійно 

8. Сприяти запровадженню системи економічного 
стимулювання заходів щодо поліпшення стану охорони 
праці. 
 

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст 
обласного значення, об’єднані територіальні громади, 
підприємства, установи, організації 

постійно 
 

9. Розглядати питання стану охорони праці на 
підприємствах в установах та організаціях області на 
засідання президії обласної ради профспілок за участю 
сторін соціального діалогу. 
 

Запорізька обласна рада профспілок, Запорізька 
обласна федерація роботодавців, структурні підрозділи 
облдержадміністрації 
 

щороку 
 

10. Сприяти організації навчання з підвищення рівня знань 
посадових осіб, які вирішують питання охорони праці 
на підприємствах, установах і організаціях, 
уповноважених з питань охорони праці та 
представників профспілок. 
 

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст 
обласного значення, об’єднані територіальні громади, 
підприємства, установи, організації 
 

постійно 

11. Здійснювати контроль за якістю проведення атестації 
робочих місць за умовами праці. 
 

ГУ Держпраці у Запорізькій області 
 

постійно 

12. Забезпечити контроль за проведенням обстеження 
технічного стану і паспортизації будівель і споруд, 
устаткування та інших засобів виробництва, які мають 
ознаки аварійності з подальшим виведенням їх з 

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст 
обласного значення, об’єднані територіальні громади, 
Запорізька обласна федерація роботодавців, 
підприємства, установи, організації 

постійно 



 
 

1 2 3 4 
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експлуатації та/або проведення ремонту. 
 

 

13. Продовжити роботу зі створення (відновлення) 
куточків (кабінетів) з охорони праці та 
укомплектування їх необхідною нормативно-правовою 
документацією та відповідними технічними засобами. 
 

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст 
обласного значення, об’єднані територіальні громади, 
підприємства, установи, організації 

2019-2023 
роки 

14. Проводити заходи до Всесвітнього дня охорони праці 
(28 квітня): 
- конференції, «Круглі столи», семінари; 
- конкурс «Краще підприємство з охорони праці»  
- «День відкритих дверей» для учнів і студентів 
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих 
навчальних закладів; 
- збори, зустрічі, бесіди в трудових колективах з 
питань дотримання нормативно - правових актів з 
охорони праці; 
- конкурси дитячого малюнку «Охорона праці 
очима дітей» тощо. 

 

ГУ Держпраці у Запорізькій області, структурні 
підрозділи облдержадміністрації, Запорізька обласна 
рада профспілок, управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування України у Запорізькій 
області, підприємства, установи, організації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, виконавчі органи об’єднаних 
територіальних громад 
 

щороку 

15. 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 України у Запорізькій області 
 

2019-2023 
роки 

16. Визначати контингент осіб, яким показане проведення 
реабілітаційних заходів в умовах місцевих (заводських) 
санаторіїв та профілакторіїв. 
 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, 
медичні частини підприємств, установ та організацій,                              
КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької 
обласної ради 
 

2019-2023 
роки 

17. Продовжити запровадження нових науково-
обґрунтованих лікувально-діагностичних методик щодо 
раннього виявлення профпатологій. 

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

2019-2023 
роки 

18. Забезпечити контроль за організацією та якісним ГУ Держпраці у Запорізькій області, Департамент постійно 



 
 

1 2 3 4 
 

4 

проведенням попередніх та періодичних медичних 
оглядів  працівників певних категорій.  
 

охорони здоров’я облдержадміністрації, Запорізька 
обласна рада профспілок, Запорізька обласна федерація 
роботодавців, райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного значення, виконавчі органи 
об’єднаних територіальних громад 
 

19. Проводити під час 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. 
 

ПАТ “Запоріжгаз”,  
ВАТ “Мелітопольгаз” 

постійно 

20. 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. 
 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, власник (балансоутримувач 
та/або орендар) 

постійно 

21. Здійснювати планові та, за необхідністю, позапланові 
перевірки дотримання вимог «Правил безпеки систем 
газопостачання» спеціалізованими підприємствами 
газового господарства та суб’єктами підприємницької 
діяльності в газовому господарстві. 
 

ГУ Держпраці у Запорізькій області постійно 

22. Організувати через ЗМІ інформування населення, 
суб’єктів господарювання, громадських організацій 
щодо: безпечних та не шкідливих умов праці на 
виробництві, причин та наслідків аварій, пожеж, 
нещасних випадків на виробництві, отруєнь та 
професійних захворювань та правил користування 
газом у побуті. 

ГУ Держпраці у Запорізькій області, управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 
України у Запорізькій області, ГУ ДСНС України у 
Запорізькій області, Запорізька обласна рада 
профспілок, Запорізька обласна федерація роботодавців 

постійно 
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