
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киrвськоІ ОБЛАСП 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвердження Міської програми 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці 
та виробничого середовища на 

2006-2009 роки 

l 

Розглянувши проект Міської програми поліпшення стану безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища на 2006 - 2009 роки з метою 
підвищення рівня стану безпеки, гігієни праці, попередження та зниження 
рівня виробничого травматизму, професійних захворювань відповідно до ст. 
34, ст. 35 Закону України "Про охорону праці", керуючись п. 22 ст. 26 
Закону У країни "Про місцеве самоврядування в Україні", Броварська міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Міську програму поліпшення стану безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища на 2006-2009 роки (додається). 

2. Доручити виконавчому комітету Броварської міської ради 
щорічно І кварталі заслуховувати хід виконання Міської програми 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006-
2009 роки. 

3. Міському фінансовому управлінню передбачати щорічно під час 
підготовки міського бюджету видатки на фінансування заходів, 
передбачених Міською програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці 
та виробничого середовища на 2006-2009 роки. 

3. Контроль за ~~e1:t' /J даного рішення покласти на заступника 
міського голови Шест~jy~ Jl.~ о О.ф~ ~ 
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МІСЬКА ПРОГРАМА 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 

на 2006-2009 роки 

І. ЗАГ Альт ПОЛОЖЕННЯ 

Міська програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища на 2006-2009 роки (далі - Міська програма) 

розроблена на виконання ст. 34 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст. 34, ст. 35 Закону України "Про охорону 
праці", а також пропозицій управлінь та відділів міської ради, виконкому, 
підприємств, установ, організацій. 

Головною метою Міської програми є подальша реалізація заходів щодо 
створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в 
установах та організаціях усіх форм власності, вирішення завдань правового, 
організаційного, матеріально-технічного та науково-аналітичного 
забезпечення охорони праці. 

Програма передбачає комплексне розв'язання проблем охорони праці, . ,..... 
забезпечення ПРІОритету здоров я працІВНИКІВ, ІХ СОЦІального захисту, 

створення належних, безпечних і здорових умов праці на виробництві. 
Міська програма включає в себе заходи щодо поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у м. Бровари на 2006-2009 
роки. 

Виконання визначених заходів сприяє поліпшенню стану охорони 
праці на підприємствах, в установах, організаціях міста, а також зменшенню 
аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 



11. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕIffiЯ 

Заходи 

щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища в м. Бровари 

на 2006-2009 роки 

Обсяги фінансування, тис.грн. 

ут~му_числузароками 

Термін І Всього 
Відповідальні . 
виконаВЦІ 

Найменування заходів виконан 

ня, 

роки 

ут.ч. З 

коштів 
ФССНВ 

на 

виробни 
цтві 

1. Організаційні захОДІ! 
] . ]. 3абезпеЧИТlf поcriЙНIfJ1 Районна СЕС, 
контроль з боку державНlfХ управлінНJI 
органів, органів місцевого Управління 
самоврядування та інших органів, соціального 

Броварське І 2006-2009 І 
ГУМНС, 

праці та 
захисту 

на яКІ покладено відповідні населення, відділення 

обов' ЯЗКІІ, за створенням на виконавчої дирекції Фонду 

підприсмства.х, установах в соціального страхування 

ОРI'анізаціях бсзпечних від нещасних випадків на 
нешкіДЛIІВИХ умов праці виробництві (далі -ФСС 

НВ на виробництві) 

1.2. ПсредбачаТIІ у колективних Адміністрації, І 2006-2009 
договорах і угодах усіх рівнів профспілкові організації 
Вlірішення найважливіших підприємств, установ, 

\ ПИ'nUIЬ запобігання аварійності, ОРnUlізацій, управпінНJI 
t В"1Ш6ничому "f1)авматизмУ і праці та соціального 

(За 
рахунок 

коштів 
підприєм 

етв. 

2006 2007 2008 2009 

Очікуваний 
результат 

СтвореиНJI умов ДJUI 

безпечно і організаціі 
робіт 

CТВOpeHНJI безпечНlIХ 
умов праці ДJIJI 
працююЧІ ІХ на 

підприємствах, 
І ОDгвнізвціях і J 



професіЛної захворюваності захисту населення, ФСС 

НВ на ВJlробющтві. 

з 

1.3. ЗабезпеЧIІТИ системаТIJЧНJJЛ Рада з питань безпечної І 2006-2009 
розгляд ІІа засідаllНЯХ міської Жlfттсдіяльності населення. 
ради з Пllтань безпечної управління праці та 
життєдіяльності населення соціального звхис1)' 
ГРУПОВJlХ та смертельних населення 

нещаСЮIХ випадків на 

виробництві 

1.4. Надати організаціііно- Управління праці та І 2006-2009 
технічну та методичну допомогу соціального захисту 
керівникам підприємств, установ, населення, районна СЕС 
організаціЯ, незалежно від форми 
власності та підпорядкованості у 

проведенні атестації робочих 
місць за умовами праці 

1.5. ПРОВОДИТІf паспортизацію Підприємств&, установи і І 2006-2009 
санітарно-технічного стану організації, районна СЕС, 
підПРІIЄМСТВ, установ і управління праці та 
організацій. РозроБJmf заходи, соціального захисту 
спрямовані на приведення цехів j населення, ФСС НВ на 
виробющтв, машJfН і механізмів виробництві 
та іJlШОГО обладнання у 
відповідність із вимогаМIІ 
lfopmaTl�bho-правових актів з 

ОХОРОНІІ праці 

1.6. На основі постіЛного аналізу ЦРЛ, управління праці та І 2006-2009 
повідомлень меДИЧНIІХ закладів соціального захисту 
про ВІШВДКИ травмаТJlЗМУ населення, ФСС ВН на 
вживаТIІ попереджувальнJtх виробництві 

З8.ходів профілаКТIІЧНОГО 
характеру 

\ \.7. Продовжити роботу щодо \ УправлінНJI праці та 12006-2009 

установ, 

організа 
ціЛ) 

установах незал~&но 

від форми власності 

ПрофіЛВКnlка 
ВJlробничого 

травматизму, 

поширення 

передового досвіду 

Приведення робочих 
місць у відповідність 
з вимо~ 

нормативно-правових 

актів про охорону 
праці 

Приведення 
санітарно-технічного 
стану підприємств і 
організацій у 
відповідність з 
вимогами 

нормативних актів з 
охорони праці 

ПрофілаКТІfка 

виробничого 
травматизму з метою 

lоro зниження 

Профілактика 



організації консультаціЙIІОГО 
пунrrry з ПliтаШJ безпечної 

Жliттсдіяльності lІаселення 

] .8. БраТIІ участь в організації 
виставок засобів колеКТИВIІОГО та 
і нди відуал МіО ГО заХIІСТУ 
працівників 

] .9. ЗабезпеЧIІТИ проведення в 

управлінні праці та соціального 
зwшсту семінарів з питань 
охорони праці, експертизи умов 

~aцi 
І. J о. ПРОДОВЖІIТJf роботу щодо 

формування системи управління 
OXOPOHOIO праці на місцевому та 
виробничому рівнп ДJIJI 
підприємств, установ і 

організацій усіх форм власності 
та підпо~дкованості 
J • J J • ЗдіЙСJШТIІ за.ХОДИ щодо 

піДВJlщеШIЯ безпеКJI дорожнього 

руху, перш за все. у МІСЦЯХ 

розташування та на теРJJТОРIЯХ 

ПРОМJIСЛОВIІХ п іДПРJlСМСТВ. 
закладів освіТІІ, змеllшення рівня 

травмаТIІЗМУ серед водіїв 
піДПР_IІСl'IСТВ~ y~TaIlOB, організацій 
1.12. ПРОДОВЖІІТІІ реалізаціlO 
планів реконструкції або виводу з 
ексnnуатаЦ11 виробничих 

L§yдiBeJIJ. '!1і _с!!щ~у~, JUd за своім 

соціального 
lІаселеllНЯ, ФСС 

ВllроБНИЦ1'ві 

за.ХIІСТУ 

ВН ІІа 

4 

Підприсмства. та І 2006-2009 
організації, управління 
праці та соціального 

захисту населення, ФСС 

БН на ВllроБНltЦтві 

Управління праці та І 2006-2009 
соціального захисту 
населення, районна СЕС, 

ФСС НВ на виробництві 

Управління 

СОЦІального 

праці та І 2006-2009 
захисту 

населення, підприємства, 

установи, організації 

Підприємства, установи, І 2006-2009 
організації, управління 

освіти, управління праці та 
соціального захисту 

населення, відділення ДАІ 

Броварського МБ ГУ МВС 
в Київській області (далі 
відділення ДАІ) 

Підприсмства, 

організації, 

установи, І 2006-2009 
Управління 

житлово-комунального 

господарства, відділ 

12 
8 

(З 

коштів 
власник . 
ІВ 

територі 

й) 

(З 

коштів 
власник 

з 

2 
з 

2 
з 

2 
з 

2 

травматизму, 

захВОРlOваності. 
РОЗПОВСlOдження 

позитивних форм 
організації безпечного 

виробництва 

Сприяння 

забезпеченнlО 
працівників 

сучасними засобами 
захисту 

Поширення 
передового досвіду та 
підвищення рівня 
знань з питань 

охорони праці 

Створення 
підприємствами 
необхідних умов ДJIJt 

безпечної організації 
робіт зпдно з діючим 

законодавством 

ПідвищенШt безпеки 

дорожвього руху 

зПдно з вимогами 
Закону України 

Закону України "Про 

дорожній рух" 

Приведення будівель 
та споруд у 

відповідність вимогам 
діючих б1'дівельних 



С1'ВІІОМ не відповідають ВlІмогам І містобудування 
будівельних норм, і у випадку архітектури 
аварії можуть становити загрозу 
для ЖІ11їЯ і здоров'я працюючих і 
населеllНЯ 

5 

1,1 З. Створити новніі сучаСIІИЙ 
кабіllет і клас OXOPOIIII праці в 
управліНJlі праці та соціального 

ФСС ИБ на ВllроБІшцтві, І 2006-2009 
управління освіти, 
управліllllЯ праці та 

захисту захисту населеІІНЯ, 1'а зміЦІІІІТИ І СОЦI8JIЬНОГО 
матеріальну базу існуючих населення 
базових кабіllетів :3 питань 
безпечноі Жlfттсдіяльності 
населення у закладах освіти 

1.14. ЗдіЙСНltтlt комплекс заходів 
(наради, перевірки діяльності, 

навчання тощо), спрямованltх на 

піДВllщення ролі безпосередніх 
керівників робіт (майстрів, 
бригадирів, начальників 
дільниць, началЬН1Іків цехів) у 
створенні на кожному робочому 
місці нешкідливих і безпечних 
умов праці 

KepiBНlIКlI підприємств, 
установ, організацій, 

управління парці та 
соціального захисту 

населення, ФСС ИБ на 
вироБНlщтві, районна СЕС 

2006-2009 

праці 1.15. СТlІмулюваТIІ розвиток Управління 
громадСЬКIІХ організацій для соці8JIЬНОГО 
ВJlрішення ПJlтань охорони праці, населення, ФСС 

у тому ЧJlслі СПРІІЯТІІ створенню виробництві 

та І 2006-2009 

асоціації спеціалістів з ПJlтань 

ОХОООНІІ ПDаці 

захисту 

ИБ на 

1.16. ЗдіЙСНИТIІ комплекс заходів \ Районна СЕС, ЦРЛ, І 2006-2009 
щодо забезпечення проведення підприємства, установи, 
обов'язкових меДИЧНltx огмдів організації, ФСС ИВ на 
поацlQlОЧltx виробництві 

ІВ 

буді вел 
ь та 

споруд) 

43,5 
24 

(З 

коштів 
підприє 
мств, 

установ, 

організа 
цій) 

{З 
коштів 
підприє 
~CТB,_ 

14,5 
8 

14,5 
8 

14,5 
8 

норм 

Створення умов для 

підвищення рівня 

знань з 

охорони 

безпеки 

питань 

праці, 

життєдіяльності 

СприянНJI 

забезпеченню 
нешкідливих і 
безпечних умов праці 

СприянНJI вирішенню 
ШІТ8НЬ охорони праці 

у місті 

Профinвкn(ка 

захВОРIОВаності, 
травматизму. 

І 



6 
установ, . 
оргаюза 

цій) 

2. Приоритетні напрями аналітично-організаційних розробок 
2. ] . АналізуваТIІ стан 

засобам 11 

Підприсмства, устаНОВІІ, І 2006-2009 І 
забезпечення 

індивідуалыlгоо І l(олеh.їIlВНОГО 
за.ХIІСТ)' працюючих і підготуваТIІ 

рекомендації щодо поліпшеllНЯ 
цісї роБОТIІ 

організації. раЙ0Нllа СЕС, 
ФСС НВ на Dиробщщтві 

2.2 На основі статltСТllчноі Підприємств&, установи, І 2006-2009 
звітності, даних підприсмств, організаціі, районна СЕС, 
інших інформаціЙНlfХ джерел, Броварське управління 
матеріалів перевірок та приписів ГУМНС, ФСС НВ на 
ВІІЯВЛЯТИ несприятливі умови виробництві 
праці, поріВНlоваТlf іх з діючими 
обrpунтованими КРlперіями, 
показНlfкаМJf, нормаТlіВНО-

правовими актами з питань 

ОХОРОНІІ праці, ВЖJfвати заходів 
щодо ліквідаціі шкідливих та 
небезпечних факторів і умов, що 
ПРІІЗВОДЯТЬ до іх виникнення 

2.3. ЗабезпеЧИТIІ необхідною І ФСС НБ на виробництві 
комп 'ютерною та 

розмножувальною технікою клас 

ОХОРОНІІ праЦІ з метою 

впровадження програмного 

забезпечення обліку піДПРIІСМСТВ. 
CTallY ОХОРОНІІ праці на них, 
lІеобхідної інформації про 
травмаТlfЗМ, що має місце у місті, 
Ilормативио-правової бази з 

\ питаtlь охорони праці, створеИИJl 

2006-2009 І 

30 10 

12 З З 

12 З З 

10 ш 

З З 

З 3 

Створення безпечних 

умов праці 
працівників 
підприємств 

Здійснення заходів 
щодо забезпечення на 
підприємствах міста 
нещкiцnивих та 

безпечних умов праці 

І Вп~ов~ення 
НОВІТНІХ 

інформаційних 

технологій у сфері 

охорони праці 

І 
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інформаційно-анміТIIЧIIОЇ 
систем 11 стану ОХОРОlllі прані 
суб'єктів господарюваJlШI 

3. Забезпечення працюючих засобами індlІвідуалыІгоо та колеКТIІВНОГО З8ХJfСТУ і приладами контролю за станом виробничого середовища 
3.1. Забезпечити праЦIОIОЧИХ ПіДПРlІсмства, устаНОВІІ, 2006-2009 (З Попередження 

cahitapho-поБУТОВJIМJI оргаJlізації. управліНІІЯ коштів захворюваності, 
приміщеНIІЯМIІ. обладнанням, праЦІ та соцІалы�oгоo підприс поліпшення умов 

засобам 11 З8.ХIІСТУ. приладами заХIІСТУ населення. раііОНllа мств, праці 
контролю за cтallOM ВllроБНIІЧОГО СЕС. ФСС НБ на установ, 

середовища виробшщтві. Броварське організа 
j'Пj)авління ГМНС цій) 

3.2. Сприяти розвитку ФСС НВ на виробництві 2006-2009 - - - - - Забезпечення 

підприємств, які виробляють сучасними засобами 

засобlf індивідуального за.~исту індивідуального і 

працlОIОЧIІХ та спецодяг, для колективного захисту 

створення lfOВIІХ ВIІдів засобів працюючих 

індивідуального захисту, 

спецодягу, приладів контролю і 

вдосконалення ТИХ, щО 

випускаються 

4. Навчання та поши рення досвіду з питань охорони праці. 
4.1. ПРОВОДІІТИ міські семінари з Управління праці та 2006-2009 8 2 2 2 2 Поширення 

питань поширення передового соціального за.~исту 4 1 1 1 1 передового досвіцу в 

досвіду у галузі охорони праці. JlаселеНJlЯ, ФСС НБ на питаннях охорони 

зокрема, за результатами виробництві праці 

комплеКСIШХ обстежень 

4.2. ЗабезпеЧIІТIІ фіllаJlсування Фінансове управління. 2006-2009 23 2 7 7 7 ПідВllщення рівня 

ВlІтрат. пов' язаНIІХ з організацісJО ФСС НБ на виробництві 8 2 2 2 2 підготовки посадОВl1Х 

навчання та перевіРКОJО знань осіб з ОХОРОНJI праці 

ПОСВДОВlіХ осіб З Пlітань ОХОРОНИ 
J ~ П11auї - - - - І 
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т т т І 
5. )шЬормаціііllе забезпечеllНЯ ОХОРОІШ праці 

5.1. ВисвіТЛJOвати у друковаllllХ УправліНIІЯ праці та 2006-2009 - - - - - Сприяння створеншо 
засобах масової інформації соціального захllСТУ безпечних та 

I1Іlтання охорони праці. атестації населення. раЙОJllіа СЕС, здорових умов праці, 
роБОЧІІХ місць за умовами праці Броварське управліJlIІЯ поліпшення 

ГУМНС. црл. ФСС НВ на профілактичної 
Вllробlflщтві роботи 

5.2. ЗабезпечуваТIІ меТОДIІЧIІОJO Управління праці та 2006-2009 4,6 1 1,2 1,2 1,2 Сприяння створенню 

літературOJО - посіБНIІКIJ, СОЦІального захисту 4 1 1 1 1 безпечних та 

інструкції, lІормаТlJвні aICТII та іІІ. населення, ФСС НВ на здорових умов праці, 
спеціальна література з ПJlтань Вllробництві поліпшення 
OXOPOНli праці. профілактичної 

роботи 

5.3. ВПРОВ8ДlfТJI у засобах Управління праці та 2006-2009 - - - - - Пропаганда 
масової інформації постійні соціального захисту передового ДOCBLцy з 
руБРlfКlf "Охорона праці" населення, ФСС НВ на ШІТ8ВЬ охорони праці, 

виробництві свідомого ставлення 

до питань особистої 

безпеки 

5.4. Впровадити ВИСВІтлення в Управління праці та 2006-2009 - - - - - Сприяння створенlПО 

засобах масової інформації СОЦІального захИСТУ безпечних і 
актуалЬНIJХ ПlJтань проведення населення. раііонна СЕС неmкiдnивих умов 

атестації роБО'lIlХ МІСЦЬ за працІ, поліпшення 
ум о ваАІІІ праЦІ та надаllНЯ соціального захисту 

відповіДШIХ піJJы�" та компенсацііі працюючих 

за роботу у несп РІІЯТЛІІ ВJlХ 

умовах праці 

5.5. СТВОРІІТІІ та забезпеЧIІТIІ Управління праЦІ та 2006-2009 - - - - - Пропаганда 

показ ТСllевізіііШIХ програм соціального захисту передового досвіду з 

··Небезпека ПОРУЧ", "Цього могло населення, ФСС НВ на питань охорони праці, 

\ б не стаТИCJl" ТОЩО виробництві,Броварське свідомого ставлення 

управління гумне, ДАІ до питань особистоі 
безпеюr 

--- -
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5.7. РекомендуваТIІ забезпечеНIІЯ У правління праці та 2006-2009 2 0,5 0,5 0,5 0,5 Пропаганда 
переДl1лаТIІ ІІа журналll "ОХОРОІІа СОI.1іального заХIІСТУ 2 0,5 0,5 0,5 0,5 передового досвіду ') 
I1рацї· та "Технополіс·· ІІаселення, економіКIІ. ФСС питань ОХОРОНИ праці 

ИБ на вироБНlщтві 

6. СпівробіТНJlЦТВО в гал 'зі охорони праці 
6.1. ВJlвчаТIІ ДОСВІД створення Управління прані та 2006-2009 - - - - - Підвищення 
безпеЧЮIХ і lІешкідливих умов СОЦІального захllСТУ ефективності 
праЦІ. наукової, контролыlїї населення. : ФСС НБ на управління охороною 
діЯЛЬ110сті органів виконавчої Вllробющтві праці 
ВЛади областей: міст та районів 

України, Київської області 

6.2. Брати участь у діяльності У правління праці та 2006-2009 - - - - - ПідвищеННJI 
організацій області, проведення соціального захисту ефективності 
обласних семінарів, нарад, населення, підприємства, управлінНJI охороною 

Вllставок установи, організації, ФСС праці 

НВ на виробництві 

Всього за nporpal\lOIO: 135.1 11.5 41.2 41.2 41.2 
62 9.5 17.5 17.2 17.5 --
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ІІІ. ЗAI<JПOЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Фінансування заходів Міської програми здійснюється в передбаченому 
законодавством порядку із таких джерел: 

коштів Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань; 
коштів підприємств, установ, організацій міста; 
коштів бюджету міста; 
коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

У правління економіки, управління праці та соціального захисту 
населення щороку подають відділенню виконавчої дирекції Фонду 

соціального захисту населення від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України в Броварському районі Київської області 
бюджетні запити щодо включення до бюджету цього Фонду цільових 
видатків, призначених для фінансування Міської програми. 

Головні розпорядники бюджетних коштів міста щороку, при поданні 
бюджетних запитів на наступний рік, передбачають кошти (окремим рядком) 

на видатки, пов'язані з виконанням Міської приграми. 
Виконавці, зазначені в заходах Міської програми щоквартально (до 5 

числа місяця, наступного за звітним періодом) інформують виконком, а 
управління економіки щоквартально інформую головне управління праці та 
соціального захисту населення Київської облдержадміністрації про хід 
виконання даної програми. 

Координацію діяльності та контроль за реалізацією заходів Міської 
програми здійснює Рада з питань безпечної життєдіяльності населення міста і 
щорічно, в 1 кварталі доповідає виконкому про результати її реалізації за рік. 

Секретар ради І.В. Сапожко 



Пода111ІЯ: 

Начальник управління праці 
та соціального захисту 

населення 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

__ sJ1~~дRЛ/~"----- А.І.Петренко 

Q/. ~ ... _~ л.п. ШеСТОІ1811 
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