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З охорони праці між адміністрацією і профспілковою організацією на 2020 рік

№ ЗМІСТ
комплексних заходів з охорони праці
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Очікувана соціальна 
ефективність

Кіл-сгь 
працівників, 

яким 
поліпшено 

умови праці
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числі
хінок

Кіл-сть 
працівників, 
звіл. важких 
умов праці
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В

тому
числі
жінок

4 7 8 10 11
у  відповідності Законів України: «Про охорону 
праці», «Про пожежну безпеку», Положення 
про організацію роботи з охорони праці 
учасників освітнього процесу в установах та 
закладах освіти запобігати проведенню 
освітнього процесу, виконанню робіт по 
обслуговуванню за наявності 
шкідливих,небезпечних умов для здоров'я 
працівників та вихованців дошкільного 
навчального закладу. З цією метою організувати 
дієву профілактичну робо ту щодо по
передженню травматизму і зниження 
захворюваності серед учасників навчально-

П 0СТ1И Н 0,

протягом
року

адміністрація
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:)ЛІіісіііоиат доплат до осиотіоі ізаробіїїіьої 
плати та надавати додаткові оплачувані відпустки 
у відповідності проведеної атестації робочих 
місць та постанов уряду України згідно Додатків 
до Коллективного договору між адміністрацією 
та профспілкою на 2016-2020 роки.
Працівників зайнятих на роботах із шкідливими 
умовами праці, а також на роботах пов'язаних із 
забрудненням вологістю забезпечити 
безоплатно,спеціальним
одягом,індивідуальними засобами захисту та 
миючими,знешкоджуючими засобами
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Поліпшити дієвість контролю за безпечним 
виконанням робіт на робочих місцях, 
недопущення травматизму дітей під час 
здійснення освітнього процесу. Своєчасно 
проводити всі види інструктажів з охорони 
праці, пожежної безпеки,електробезпеки та 
виробничої санітарії. Особливу увагу 
приділяти дотриманню вимог нормативних 
документів з безпечної експлуатації 
технологічного обладнання та збереженню 
життя і здоров'я вихованців.

постійно,
протягом

року

інженер з 
охорони 

праці, 
вихователі

Згідно Положення про навчання,інструктаж і 
перевірку знань з охорони праці організувати

2,400
тис.грн.

постійно,
протягом

адміністрація, 
інженер з
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стану дотримання вимог нормативних 
документів з охорони праці.
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Забезпечити надійну,безаварійну роботу всіх 
підрозділів дошкільного навчального закладу 
у весняно-літньому періоді 2019 року та 
осінньо-зимовому освітньому періоді 2019- 
2020рр. на основі розроблених Комплексних 
організаційно-технічних заходів,якими
передбачити якісне і своєчасне здійснення 
ремонту,фарбування та випробування на 
надійність в експлуатації ігрових, спортивних 
споруд,влаштування ігрових
майданчиків,території закладу для запобігання 
травмування дітей та дорослих під час 
проведення спортивно-ігрових занять та при 
пересуванні по території закладу.

1 тис.грн. березень-
травень,

серпень-
жовтень

2019

адміністрація, 
інженер з 

охорони праці

На вимогу Правил пожежної безпеки для 
закладів, установ і організацій системи освіти 
У  країни, посилити виховну роботу серед 
вихованців,їх батьків спрямовану на 
запобігання дитячих пустощів з вогнем. 
Забезпечити належне утримання
еваковиходів,під'їздів до пожежного гідранта.. 
Своєчасно здійснювати огляди,обс-

24.798
тис.грн.

постійно,
протягом

року

адміністрація,
вихователі,
командир

ДПД
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вогиегаснііками,пожежиими рукавами та 
іншим пожежним інвентарем. Активізувати 
роботу ДНД з питань відпрацювання прак
тичних навиків їх взаємодії при тушінні 
пожежі. Здійснити страхування життя і 
здоров'я членів ДПД. 2тис.грн.

л настанням весняно -літнього перюду. 
активізувати педколектив дошкільного навчального 
закладу на проведення роз'яснювальної роботи з 
дітьми, їх батьками з питань запобігання 
травмування дітей поза межами закладу. 
Удосконалювати проведення тематичних заходів з 
питань уникнення пожеж від дитячих 
пустощів.травматизму працівників, дітей від 
дорожньо-транспортних пригод, по запобіганню 
загибелі на воді, від випадкового отруєння не 
їстівними рослинами і т п Практикувати розгляд 
цих питань на п'ятихвилинках,педгодинах та зборах 
батьків.

квітень-
жовтень

адміністрація,
вихователі.

Належну увагу приділити проведенню обов'язкових 
медичних оглядів працівників дошкільного 
навчального закладу.
Позачергові медичні огляди проводити як за заявою 
працівника так і за ініціативою адміністрації,якщо 
стан здоров'я працівника не дозволяє йому 
виконувати свої обов'язки.
Якщо погіршення стану здоров'я працівника 
настало внаслідок професійної діяльності 
працівника. що підтверджено відповідним

протягом
року

адміністрація, 
ст. медсестра



МСЛИ'ІІІНМ оріано.м. проведення неоохідних 
оздор'овчих заходів забезпечити за рахунок коштів 
закладу.
Працівників, які ухиляються від своєчасного 
про.ходження обов'язкового медичного огляду, 
притягувати до дисциплінарної відповідальності та 
відсторонювати від роботи без збереження 
заробітної плати.
На вимогу «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок» та «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» 
провести навчання працівників закладу на 
відповідну групу допуску з електробезпеки, 
здійснити лабораторні випробування опору 
заземлюючих пристроїв електрообладнання,ізоляції 
електромережі,індивідуальних засобів враження 
електрострумом. Здійснити профілактичну' 
ревізію,при необхідності ремонт,заміну 
пошкодженої електромережі та інших 
електроустановок.______________________________

3.1 тис.грн. постійно
протягом

року

адміністрація,
енергетик

10 Сприяти роботі профкому в питаннях активізації 
громадського контролю за дотриманням, в 
дошкільному навчальному закладі, вимог 
законодавства про охорону праці по створенню 
безпечних, не шкідливих умов праці та належних 
санітарно-побутових умов. Надати її представникам 
тромадським інспекторам з охорони праці, члена.м 
комісії з питань охорони праці право на 
безперешкодну перевірк\ діяльності адміністрації в 
питаннях виконання вимог нормативно-правових 
доку.ментів з охорони праці. За свій рахунок 
організовувати їх навчання, забезпечувати 
необхідними засобами оргтехніки.__________________

протягом
рок>

адміністрація
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випробування 
електроустановок на 
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ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

вдійснюватн організаціїїну роботу по мобілізації колективу на дотримання вимог безпеки при виконанні працівниками своїх службових 
юбов'язків під час проведення виробничого,навчально-виховного процесу та в пігганнях беззаперечного виконання вимог Санітарних 
регламенту.

Активізувати роботу громадського контролю за виконанням заходів передбачених Колективним договором м ж  адміністрацією та 
профспілковою організацією на 2016-2020 рр.. Угодою з охорони праці на 2020 рік , широко залучаючи до цього питання: уповноважених 
ггрудового колективу, комісію з питань охорони праці, дієво здійснювати оперативний адміністративно-громадський контроль. З цією метою 
практикувати моральне та матеріальне заохочення сумлінних працівників за постійне дотримання нормативно-правових вимог з охорони 
праці,пожежної безпеки,електробезпеки,виробничої санітарії.

Постійно здійснювати контроль за дотриманням посадовими особами закладу, законодавства про працю. Законів У:<раїни : «Про охорону 
праці»,»Про пожежну безпеку». Санітарного регламенту. Ці питання, протягом року, обговорювати на засіданні профкому, зборах трудового 
колективу.

Завідувач дошкільного навчального 
«Сонечко» В.В.Загребельна

Голова профспіл:<ового комітету 
дошкільного уавчального закладу 
«Сонечко» Л.І.Марценюк
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