
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження Програми поліпшення стану 

безпеки, гігієнипраці та виробничого середовища 

на 2012- 2015 роки 

Відповідно до ст.34, ст.35 Закону України "Про охорону праці", 
керуючись пунктом 22 частини першої ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 

і цін , міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму поліпшення стану безпеки, ГІГІєни праці та 

виробничого середовища на 2012- 2015 роки ( далі - Програма), що 

додається. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради, в установленому 
порядку, передбачити кошти на фінансування заходів Програми. 

З. Контроль за виконаням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Андрєєва В.О. · 

Міський голова 

м. Бровари 

N2 
" 

І.В.Сапожко 



ПРОГРАМА 

Затверджено 

Рішення 

Броварської міської ради 

від N!,! 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 

на 2012- 2015 роки 

1. Обrрунтування прийняття необхідності Програми. 

Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища на 2012- 2015 роки (далі- Програма) розроблена на виконання 
підпункту І пункту б частини І ст. 34 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні, ст. 34, ст.ЗS Закону України "Про охорону 
праці", а також пропозицій управлінь та відділів міської ради, виконкому, 
підприємств, установ, організацій міста. 

2. Мета і завдання Програми. 

Метою Програми є подальша реалізація заходів щодо створення 
належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та 
організаціях усіх форм власності. 

Основними завданнями Програми є вирішення завдань правового, 

організацшного, фінансового, матеріально-технічного та науково-
аналітичного забезпечення охорони праці. 

3.1. Заходи щодо реалізації Програми. 

З .1.1. Передбачати у колективних договорах і угодах усіх рівнів вирішення 
найважливіших питань запобігання аварійності, виробничому травматизму і 

професійної захворюваності. 
Відповідальні виконавці: Адміністрації, профспілкові організації підприємств, 

установ, організацш, управління праці та соціального захисту населення, відцілення 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві далі - ФССНВВ. 

Термін виконання: 2012-2015. 

3.1.2. Забезпечити систематичний розгляд на засіданнях ради з питань 

безпечної життєдіяльності населення групових та смертельних нещасних 
випадків на виробництві. 

Відповідальні виконавці: Рада з питань безпечної життєдіяльності населення, 
головний спеціаліст з питань безпеки праці та безпечної життєдіяльності населення 

виконкому. 

Термін виконання: 2012-2015. 
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3.1.3. Надавати організацшво-технічну та методичну допомогу керівникам 
підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності та 
підпорядкованості у проведенні атестації робочих місць за умовами праці. 

ВідповідаJІьні виконавці: Управління праці та соціального захисту населення, 
ДЗ «Броварська районна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України»- далі СЕС . 

Термін виконання: 2012-2015. 

3.1.4. Проводити паспортизацію санітарно-технічного стану підприємств, 
установ і організацій. Розробити заходи, спрямовані на приведення цехів і 
виробництв, машин і механізмів та іншого обладнання у відповідність 1з 

вимогами нормативно-правових актів з охорони праці. 
ВідповідаJІьні виконавці: Підприємства, установи і організації, СЕС. 

ТерміІІ виконання: 2012-2015. 

3.1.5. На основі постійного аналізу повідомлень медичних закладів про 

випадки травматизму вживати попереджувальних заходів профілактичного 

характеру. 

Відновідальні виконавці: ЦРЛ, головний спеціаліст з питань безпеки праці та 

безвечної життєдіяльності населення виконкому , ФССНВВ. 
ТерміІІ ВИКОНаНІІЯ: 2012-2015. 

3.1.6. Продовжити роботу щодо організації консультаційного пункту з питань 
безпечної життєдіяльності населення. 

Відновідальні виконавці: Головний спеціаліст з питань безпеки праці та 
безвечної життєдіяльності населення виконкому Броварської міської ради, ФССН ВВ. 

Термін виконання: 2012-2015. 

3.1.7. Брати участь в організації виставок засобів колективного та 

індивідуального захисту працівників. 
ВідповідаJІьні виконавці: Підприємства, та організації, головний спеціаліст з 

питань безпеки праці та безпечної життєдіяльності населення міськвиконкому Броварської 
міської ради, ФССНВВ. 

Термін ВИКОІІаІІІІЯ: 2012-2015. 

З .1.8. Забезпечити проведення семінарів з питань охорони праці, експертизи 
умов праці. 

ВідповідаJІьні виконавці: Підприємства, та організації, Управління праці та 
соціального захисту населення, ФССНВВ 

Термін виконання: 2012-2015. 

3.1.9. Продовжити роботу щодо формування системи управління охороною 
праці на місцевому та виробничому рівнях для підприємств, установ і 
організацій усіх форм власності та підпорядкованості. 
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Відповідальні виконавці: Головний спеціаліст з питань безпеки праці та безпечної 
життєдіяльності насенсння виконкому Броварської міської ради, ФССВН .підприємства, 

установи, організації. 
Термін виконання: 2012-2015. 

3.1.10. Здійснювати заходи щодо підвищення безпеки дорожнього руху, перш 
за все, у місцях розташування та на територіях промислових підприємств, 
закладів освіти, зменшення рівня травматизму серед водіїв підприємств, 

установ, організацій. 
Відповідальні виконавці: Відділ ДАІ по обслутовуванню Броварського району 

управління ДАІ ГУ МВС України в Київській області, управління економіки, головний 

спеціаліст з питань безпеки праці та безпечної життєдіяльності населення виконкому 
Броварської міської ради, ФССВН , підприємства, установи, організації. 

Термін виконання: 2012-2015. 

3.1.11. Продовжити реалізацію планів реконструкції або виводу з 

експлуатації виробничих будівель та споруд, які за своїм станом не 

відповідають вимогам будівельних норм, і у випадку аварії можуть становити 

загрозу для життя і здоров'я працюючих. 
Відповідальні виконавці: Підприємства, установи, організації, Управління 

житлово-комунального господарства, відділ містобудування і архітектури. 
Термін виконаІшн: 2012-2015. 

3.1.12. Створити новий сучасний кабінет і клас охорони праці та зміцнити 

матеріальну базу існуючих базових кабінетів з питань безпечної 

життєдіяльності населення у закладах освіти. 
Відповідальні виконавці: Фінансове управління, управління освіти, головний 

спеціаліст з питань безпеки праці та безпечної життєдіяльності населення виконкому 

Броварської міської ради, ФССНВВ. 

Термін виконання: 2012-2015. 

3.1.13. Забезпечити необхідною комп»ютерною і розмножувальною 
технікою кабінет та клас охорони праці з метою впровадження програмного 

забезпечення обліку підприємств, стану охорони праці на них, необхідної 

інформації про травматизм, що має місце у місті, нормативно-правової бази 

з питань охорони праці, створення інформаційно-аналітичної системи стану 

охорони праці суб»єктів господарювання. 
Відповідальні виконавці: ФССНВВ, фінансове управління. 

Термін виконання: 2012-2015. 

3.1.14. Здійснити комплекс заходів (наради, перевірки діяльності, навчання 
тощо), спрямованих на підвищення ролі безпосередніх керівників робіт 

(майстрів, бригадирів, начальників дільниць, начальників цехів) у створенні 

на кожному робочому місці нешкідливих і безпечних умов праці. 
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Відповідальні виконавці: Головний спеціаліст з питань безпеки праці та 
безпечної життєдіяльності населення виконкому Броварської міської ради, ФССНВВ, 
СЕС, керівники підприємств, установ, організацій. 

Термін виконання: 2012-2015. 

З .1.15. Здійснити комплекс заходів щодо забезпечення проведення 

обов'язкових медичних оглядів працюючих. 
Відповідальні виконавці: СЕС, ЦРЛ, підприємства, установи, організації, 

ФССНВВ, головний спеціаліст з питань безпеки праці та безвечної життєдіяльності 

населення виконкому. 

Термін викона11ня: 2012-2015. 

3.2. Приоритетні напрями аналітично-організаційних розробок. 

3.2.1. Аналізувати стан забезпечення засобами 
колективного захисту працюючих підготувати 

поліпшення цієї роботи. 

індивідуального 

рекомендації щодо 

Відповіда.r1ьні виконавці: СЕС, ФССНВВ, головний спеціаліст з питань 
безпеки праці та безпечної житгєдіяльності населення виконкому Броварської міської 
ради, підприємства, установи, організації. 

Термін виконання: 2012-2015. 

3.2.2. На основі статистичної звітності, даних підприємств шших 

інформаційних джерел, матеріалів перевірок та приписів виявляти 

несприятливі умови праці, порівнювати їх з діючими обrрунтованими 

критеріями, показниками, нормативно-правовими актами з питань охорони 

праці, вживати заходів щодо ліквідації шкідливих та небезпечних факторів і 

умов, що призводять до їх виникнення. 
ВідповідальІІі виконавці: Головний спеціаліст з питань безпеки праці та безпечної 

життєдіяльності населення виконкому Броварської міської ради, управління праці та 
соціального захисту населення, СЕС , ФССІІВВ. 
Термін виконання: 2012-2015. 

3.3 Забезпечення працюючих засобами індивідуального та 
колективного захисту і приладами контролю за станом виробничого 

середовища. 

3.3.1. Забезпечити виконання Закону України «Про охорону праці» ст. 13 та 
ДСН 3.3.6.04299 щодо мікроклімату та температурного режиму в робочих 
кабінетах, забезпечити працюючих санітарно-побутовими приміщеннями, 
обладнанням, засобами захисту, приладами контролю за станом виробничого 

середовища. 

Відповідальні виконавці: Фінансове управління, підприємства, установи, 
організації. 

Термін виконання: 2012-2015. 



3.3.2. Сприяти розвитку підприємств, які виробляють засоби індивідуального 
захисту працюючих та спецодяг, для створення нових видів засобів 

індивідуального захисту, спецодягу, приладів контролю і вдосконалення тих, 

що випускаються. 

Відповідальні виконавці: ФССНВВ. 

Термін виконання: 2012-2015. 

3-4. Навчання та поширення досвіду з питань охорони праці. 

3.4.1. Проводити міські семінари з питань поширення передового досвіду у 
галузі охорони праці, зокрема, за результатами комплексних обстежень. 

Відповідальні виконавці: Головний спеціаліст з nитань безnеки nраці та 

безnечної життєдіяльності населення виконкому Броварської міської ради, ФССНВВ, 

СЕС. 
Термін виконання: 2012-2015. 

3.4.2. Забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з організацією навчання 
та перевіркою знань посадових осіб з питань охорони праці. 

Відповідальні виконавці: Фінансове уnравління, ФССНВВ, nідnриємства, 

установи, організації. 

Термін виконанІІя: 2012-2015. 

3.5. Інформаційне забезпечення охорони праці. 

3.5.1. Висвітлювати у друкованих засобах масової інформації питання 

охорони праці, атестації робочих місць за умовами праці. 
Відповідальні виконавці: Уnравління nраці та соціального захисту, СЕС. 
Термін внкш1ання: 2011-2015. 

3.5.2. Впровадити у засобах масової інформації постійні рубрики "Охорона 
праці". 

Відповідальні виконавці: Головний сnеціаліст з nитань безпеки праці та 

безnечної життєдіяльності населення виконкому Броварської міської ради,ФССНВВ. 
Термін виконання: 2012-2015. 

3.5.3 .. Впровадити висвітлення в засобах масової інформації актуальних 

питань проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання 

відповідних пільг та компенсацій за роботу у несприятливих умовах праці. 
Відповідальні виконавці: Уnравління праці та соціального захисту населення, 

СЕС Броварського району. 

Термін виконання: 2012-2015. 

3.5.4. Створити та забезпечити показ телевізійних програм "Небезпека 

поруч", "Цього могло б не статися" тощо. 
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Відповідальні виконавці: КП "Телестудія "Наше місто", редакція 
міськрайонного радіомовлення, редакція газети БМР "Броварська панорама", головний 
спеціаліст з питань безпеки праці та безпечної життєдіяльності населення виконкому 
Броварської міської ради, ФССНВВ, СЕС, Броварський міський відділ (по 
обслуговуванню міста Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській 
області, Броварський районний відділ ГУ Держтехногенбезпеки у Київській області, 
Відділ ДАІ по обслуговуванню Броварського району упрааління ДАІ ГУ МВС Укрw·ни в 

Київській області. 
Термін виконання: 2012-2015. 

3.5.5. Передплатити журнали "Охорона праці", "Пожежна безпека", 
"Охорона праці і пожежна безпека", та "Технополіс". 

Відповідальні виконавці: Виконком Броварської міської ради, підприємства, 

установи, організації. 

Термін виконання: 2012-2015. 
3.5.6. Забезпечувати методичною літературою посібники, інструкції, 

нормативні акти та ін. спеціальна література з питань охорони праці. 
Відповідальні виконавці: Виконком Броварської міської ради, підприємства, 

установи, організації, ФССНВВ, фінансове управління. 

Термін виконання: 2012-2015. 

3.6. Співробітництво в галузі охорони праці. 

3.6.1. Вивчати досвід створення безпечних і нешкідливих умов праці, 

наукової, контрольної діяльності органів виконавчої влади областей, міст та 

районів України, Київської області. 
Відповідальні виконавці: Управління праці та соціального захисту населення, 

головний спеціаліст з питань безпеки праці та безпечної життєдіяльності населення 
виконкому Броварської міської ради, СЕС, ФССНВВ. 

Термін виконання: 2012-2015. 

3.7. Організаційні заходи. 

З. 7 .1. Забезпечити постійний контроль з боку державних органів, органів 
місцевого самоврядування та інших органів, на які покладено відповідні 

обов'язки, за створенням на підприємствах, установах і в організаціях 
безпечних і нешкідливих умов праці. 

Відповідальні виконавці: Головний спеціаліст з питань безпеки праці та 
безпечної життєдіяльності населення виконкому Броварської міської ради, СЕС, 
Броварський районний відділ ГУ Держтехногенбезпеки у Київській області, ФССНВВ. 

Термін виконання: 2012-2015. 

4. Фінансування Програми. 
Фінансування заходів Програми здійснюється 

законодавством порядку із таких джерел: 
в передбаченому 
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коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань; 

коштів підприємств, установ, організацій міста; 

коштів бюджету міста (в сумі, затвердженій в бюджеті міста на 

поточний рік ); 
коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством, 

відповідно до додатку. 

Потреба у фінансуванні Програми поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища на 2012 - 2015 роки, що додається. 

5. Очікувані результати. 
Виконання Програми буде сприяти поліпшенню стану охорони праці на 

підприємствах, в установах та організаціях міста, а також зменшенню аварій, 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

Міський голова І.В.Сапожко 



Потреба у фінансуванні 

Додаток 

до Програми поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища на 2012-2015 роки. 

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2012-2015 роки. 

Найменування заходів 

І. Створити новий сучасний кабінет і клас охорони праці та зміцнити 

матеріа,1ьну базу існуючих базових кабінетів з питань безпечної 

життєдія"1ьності населення у закладах освіти. 

2. Забезпечити необхідною комп»ютерною та розмножувальною технікою 

клас охорони праці з метою впровадження програмного забезпечення 

обліку підприємств, стану охорони праці на них, необхідної інформації 

про травматизм, що має місце у місті, нормативно-правової бази з 

питань охорони праці, створення інформаційно-аналітичної системи 

стану охорони праці суб»єктів господарювання. 

3 Забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з організацією навчання та 

перевіркою знань посадових осіб з питань охорони праці. 

4. Проводити міські семінари з питань поширення передового досвіду у 

галузі охорони праці, зокрема, за результатами комплексних обстежень. 

5. Забезпечувати методичною літературою - посібники, інструкції, 

нормативні акти та ін. спеціальна література з питань охорони праці. 

4 4 
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4 4 16 

10 !О 40 
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б. Передплати журнали "Охорона праці", "Пожежна безпека", 2 2 2 2 8 
"Охорона праці і пожежна безпека" та "Технополіс". 

7. Забезпечити виконання Закону України «Про охорону праці» 2 2 2 2 8 
ст. ІЗ та ДСН 3.3.6.04299 щодо мікроклімату та температурного режиму в робочих кабінетах - 2 тис.грн. 

25 25 25 25 100 

Міський голова 
І.В.Сапожко 
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