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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
З огляду на тяжкість наслідків нещасних випадків і
захворювань, пов’язаних з працею на виробництві,
та намагаючись привернути увагу світового спів
товариства до створення належних умов праці для
людини за принципом пріоритетності її життя та
здоров’я, Міжнародна організація праці (МОП)
щороку відзначає Всесвітній день охорони праці.
Згідно з Указом Президента України від 18 серп
ня 2006 р. № 685/2006 встановлено національ
ний День охорони праці, який відзначається що
року 28 квітня, що збігається в часі із Всесвітнім
днем охорони праці і проводиться на підприєм
ствах, в установах, організаціях усіх форм влас
ності та галузей економічної діяльності України.
У 2009 р. Всесвітній день охорони праці співпа
дає з 90річчям утворення Міжнародної організації
праці, яке відзначатиметься в усьому світі, а також
в Україні під гаслом «90 років діяльності МОП за
соціальну справедливість». МОП першою заявила,
що економічні, соціальні та культурні права так са
мо важливі для людини, як і її громадські та полі
тичні. Дотримання Конвенцій і Рекомендацій МОП
забезпечує право кожного працівника на кожному
робочому місці на здорові та безпечні умови праці.
Головною метою державної політики України в
сфері охорони праці є збереження життя, здо
ров’я і працездатності людини у процесі трудової
діяльності. Зараз наша країна, як і багато інших
держав світу, переживає складні часи фінансово
економічної кризи. Однак за будьяких обставин
конституційне право працівника на належні, без
печні та здорові умови праці повинно забезпечу
ватись роботодавцем і бути предметом особли
вої турботи та контролю держави.
Основоположний принцип державної політики
повністю відповідає девізу МОП щодо проведення
Всесвітнього дня охорони праці у 2009 р. під деві
зом «Життя та здоров’я на робочому місці — ос
новне право людини». Підтримуючи ідеї МОП,
Оргкомітет з нагоди Дня охорони праці ухвалив рі
шення щодо проведення в Україні з 22 по 28 квіт
ня 2009 р. під цим девізом Тижня охорони праці.
Завданням цієї широкомасштабної акції є при
вернення уваги суспільства, органів державної
влади, суб’єктів господарювання та громадських
організацій до фактичного стану безпеки й умов
праці в галузях, на конкретних підприємствах, у ви
робничих підрозділах і на робочих місцях, сприян
ня своєчасному виявленню та усуненню порушень
норм і правил, причин нещасних випадків, профе
сійних захворювань і аварій на виробництві, надан
ня всебічної підтримки потерпілим на виробництві
працівникам, вшанування пам’яті загиблих.
У 2008 р. в Україні рівень загального і смертель
ного травматизму на виробництві знизився по
рівняно з 2007 р. Кількість нещасних випадків
зменшилась відповідно на 1988 та 176. Водночас
рівень ризику загибелі або травмування праців

ників у розрахунку на 100 тис. працюючих зали
шається вищим, ніж у розвинених країнах світу.
Згідно з оперативними даними, в Україні у 2008 р.
на виробництві сталося 16 206 випадків травмуван
ня працівників, з них 1005 — зі смертельними наслід
ками. На відшкодування шкоди, медичну, професій
ну й соціальну реабілітацію осіб, які постраждали від
нещасних випадків на виробництві та отримали про
фесійні захворювання, використано з коштів дер
жавного соціального страхування понад 3 млрд. грн.
На сьогодні найактуальнішим питанням у си
стемі охорони праці та промислової безпеки, яке
потребує нагального вирішення, є посилення від
повідальності організаторів (власників) вироб
ництва за невиконання вимог безпеки, несвоє
часне визначення виробничих ризиків та вжиття
запобіжних заходів, невирішення соціальних пи
тань в умовах економічної кризи.
Зважаючи на пріоритетність життя і здоров’я
людей, роботодавці не повинні заощаджувати на
створенні здорових і безпечних умов праці на під
приємствах та скорочувати кількість фахівців, які
опікуються цими проблемами.
Оргкомітет вважає за необхідне провести у
рамках Тижня охорони праці комплекс масових
акцій на державному, галузевому, регіональному
та виробничому рівнях — семінарів, конферен
цій, виставок, дискусійних круглих столів тощо.
Організаційний комітет звертається до централь
них і місцевих органів виконавчої влади, об’єднань
роботодавців, трудових колективів, усіх профспіл
кових організацій із закликом активно долучитися
до роботи та провести з 22 по 28 квітня 2009 р.
Тиждень охорони праці на кожному підприємстві, в
установі, організації, визначити та вжити додатко
вих заходів щодо запобігання нещасним випадкам
на виробництві і професійним захворюванням, під
вищення рівня безпеки та умов праці, в тому числі
на об’єктах малого і середнього бізнесу.
Оргкомітет пропонує протягом Тижня вшанува
ти пам’ять працівників, які загинули на виробниц
тві, відвідати сім’ї потерпілих, віднайти можливо
сті для надання їм допомоги у вирішенні мате
ріальних, соціальнопобутових питань тощо.
Оргкомітет звертається до представників засо
бів масової інформації з пропозицією забезпечи
ти всебічне висвітлення заходів, що відбувати
муться в Україні у рамках Тижня охорони праці.
Оргкомітет висловлює впевненість, що широ
комасштабні акції та конкретна робота з відзна
чення Дня охорони праці в Україні істотно змінять
ставлення роботодавців і працівників до вирі
шення проблем охорони праці в усіх галузях еко
номіки, сприятимуть усуненню або зменшенню
ризиків для життя та здоров’я людей, поліпшен
ню організації профілактики нещасних випадків і
виробничо зумовлених захворювань упродовж
поточного і наступних років.
Організаційний комітет

