
 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 139 

 

 

Від 25 квітня 2018 року                                                       м. Обухів 

 

Про відзначення Дня охорони праці 

на території  Обухівської міської ради у 2018 році 
 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 34 Закону України «Про охорону 

праці», Указу Президента України від 18 серпня 2006 року №685/2006 «Про 

День охорони праці», на виконання листа Київської обласної державної 

адміністрації від 23.04.2018 №11-21/1603 «Про план заходів щодо 

проведення в місті Дня охорони праці», з метою реалізації державної 

політики в галузі охорони праці, привернення уваги органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та населення міста 

до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та 

професійним захворюванням: 
 

1. Затвердити план заходів щодо проведення Дня охорони праці на 

території Обухівської міської ради у 2018 році (додається). 

 

2. Управлінню соціального захисту виконавчого комітету Обухівської  

міської ради  надати до департаменту соціального захисту населення 

Київської обласної державної адміністрації в термін до 20 червня 2018 року 

інформацію про проведенні заходи приурочені відзначенню Дня охорони 

праці на території Обухівської  міської ради.  

 

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський  голова                        (підпис)                             О.М. Левченко 

 

  
Циганок Н.А.  



   

   

                                                                                                                                             Додаток 

                                                                                           до розпорядження 

                                                                                                                          Обухівського міського голови   

 25 квітня 2018 року  № 139 

 

План заходів 

щодо проведення в 2018 році Дня охорони праці    

на території Обухівської міської ради 

 
№ 

п/п 
Найменування заходів 

 

Термін 

проведення 

Відповідальні виконавці 

 

1 Інформувати органи виконавчої влади і місцевого 

самоврядування про проведення в місті Дня охорони праці 

квітень Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Обухівської міської 

ради 

 

2 Взяти участь у висвітленні проблем безпеки праці на 

виробництві, роботодавців та громадських організацій у 

створенні безпечних і здорових умов праці на 

підприємствах та в організаціях міста 

 

квітень 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Обухівської міської 

ради 

3 Розробити та здійснити заходи щодо проведення Дня 

охорони праці 

 

квітень 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Обухівської міської 

ради 

 

4 Провести в місті День охорони праці за участю 

роботодавців, профспілок та  представників  управління 

виконавчої дирекції фонду  

 

квітень 

 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Обухівської міської 

ради 

 

5 Організувати постійно діючі куточки, інформаційні стенди, 

вітрини з питань охорони, на підприємствах, в організаціях 

і установах 

 

квітень 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Обухівської міської 

ради 

Затверджую 



2 

 

 

6 Провести День відкритих дверей для представників 

підприємств і організацій, "гарячу телефонну лінію" за 

участю посадових осіб відповідальних за охорону праці 

26квітня 

2018року 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Обухівської міської 

ради 

 

7 Організувати висвітлення в засобах масової інформації 

актуальних питань з безпеки праці на виробництві 

квітень Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Обухівської міської 

ради 

 

8 Провести круглий стіл за підсумками виконання заходів з 

нагоди Дня охорони праці 

25 квітня 

2018року 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Обухівської міської 

ради 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови      (підпис)                            В.І. Рогоза 


