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На установчих зборах
Громадської ради при
Держгірпромнагляді,
які відбулися під головуванням
першого заступника Голови
Комітету А. Дєньгіна,
обрано керівний склад цього
колегіального дорадчого органу.
Головою Громадської ради
став Г. Басакін, заступниками —
О. Резніченко та М. Пузирін,
секретарем — Ю. Бєлуха.
Головними завданнями ради
буде формування у суспільстві
свідомого та позитивного
ставлення до правил безпеки
та питань охорони праці
на виробництві, пріоритетними
напрямами в роботі — сприяння
запобіганню нещасним випадкам
у вугільній промисловості,
а також приведення
нормативно-правової бази
з питань охорони праці
до європейських стандартів.

ЗБЕРЕГТИ БАЛАНС У НАГЛЯДІ
На розширеному засіданні колегії Держгірпромнагляду,
яке відбулося 10 липня, розглянуто результати його діяльності за перше півріччя поточного року.

Г

олова Держгірпромнагляду С. Сторчак у своєму вступному слові акцентував увагу на найбільш вагомих змінах, які відбулися за цей період у
сфері нагляду за промисловою безпекою та охороною праці. Він зазначив, що наслідки світової фінансово-економічної кризи суттєво вплинули на
всі сфери вітчизняної промисловості. У зв’язку з цим вийшло кілька регламентуючих постанов уряду щодо мораторію на проведення перевірок, визначено критерії ризику провадження господарської діяльності в сфері промислової безпеки.
Визначаючи пріоритети діяльності на друге півріччя, підкреслив Голова
Комітету, потрібно врахувати нові процеси, які відбуваються в державі, та
водночас зберегти баланс у нагляді, бо наступні півроку стануть іспитом на
зрілість та професіоналізм наших керівників.
З початку року майже в усіх галузях промислового виробництва відбулося значне зниження рівня травматизму. За півроку кількість смертельно
травмованих на виробництві зменшилась порівняно з таким же періодом
минулого року на на 40% (306 проти 514), а рівень загального травматизму знизився майже на 27%. На виробництві травмовано 5825 осіб
(у 2008 р. — 7931).
У шість разів знизився рівень смертельного травматизму в машинобудуванні, у 2,5 — у будівництві, у 3 рази — на транспорті та під час експлуатації
об’єктів котлонагляду.
Проте зниження цих показників не свідчить про суттєве покращання ситуації з промисловою безпекою. Основним фактором, який призвів до зниження рівня травматизму, є значне (до 32%) зменшення обсягів промислового виробництва.
В умовах економічної кризи кожна державна установа має максимально
мобілізувати свої сили. Її дієздатність та ефективність оцінюватимуться тим,
наскільки оперативно вона спроможна реагувати на зміни, які відбуваються
в суспільстві.
Минулого року зроблено перший крок до реформування системи державного нагляду з метою вдосконалення управління структурою. Територіальні управління стали більш мобільними. Інспектор зараз підпорядкований
безпосередньо керівнику теруправління.
Наступні перетворення будуть спрямовані на посилення спеціалізації
державного нагляду в потужних галузях промисловості, які нерівномірно
представлені на промисловій карті країни (приміром, видобуток нафти і газу,
охорона надр, морський, річковий та авіаційний транспорт). Головне завдання — максимально оптимізувати систему, адаптувати її до вимог сьогодення та забезпечити її керованість.
З доповіддю про підсумки роботи Держгірпромнагляду за перше півріччя
2009 р. виступив перший заступник Голови Держгірпромнагляду А. Дєньгін.
Він зупинився на окремих проблемних питаннях, які існують у системі державного нагляду. Зокрема, за загального зменшення кількості нещасних випадків

***
На засіданні комісії
Херсонської облради
з питань праці та соціального
захисту населення, за ініціативи
Держгірпромнагляду,
прийнято рішення про створення
обласного навчального центру
з питань використання
природного газу для населення,
спеціалістів підприємств, установ
і організацій. Відповідне
фінансування у 2010 р.
планується забезпечити
за рахунок коштів обласного
бюджету та Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві
та профзахворювань.
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Оперативні дані

про стан виробничого травматизму
за І півріччя 2009 р. з урахуванням коефіцієнта
частоти на 1000 працюючих
Травмовано осіб
Напрям
нагляду

Кількість
працюючих,
тис. осіб

Вугільна і торф'яна
промисловість
351,56
Гірничорудна та нерудна
промисловість
207,926
Нафтогазовидобування
і геологорозвідка
102,116
Енергетика
415,059
Будівництво
824,194
Котлонагляд,
підйомні споруди
83,091
Машинобудування
953,88
Металургійна
промисловість
459,832
Хімічна
промисловість
346,933
Транспорт, шляхбуд
650,127
Залізничний
транспорт
394,041
Газопостачання
та газоспоживання
360,03
Житлокомунгосп
757,399
Агропромисловий
комплекс
2656,179
Виробництво
деревини
174,241
Легка, текстильна
промисловість
193,848
Соціально-культурна
сфера і торгівля
5704,456
Пошта, зв'язок
258,003
Усього
14 892,915

Усього

Кч

У т. ч.
смертельно

Кч

2611

7,43

84

0,24

142

0,68

12

0,06

16
109
253

0,16
0,26
0,31

1
12
33

0,01
0,03
0,04

26
427

0,31
0,45

4
4

0,05
0,00

287

0,62

8

0,02

114
217

0,33
0,33

8
25

0,02
0,04

64

0,16

6

0,02

48
120

0,13
0,16

6
5

0,02
0,01

506

0,19

48

0,02

57

0,33

6

0,03

20

0,10

0

0,00

772
34
5823

0,14
0,13
0,39

43
1
306

0,01
0,00
0,02

рено робочу групу, яка разом з ННДІПБОП опрацювала та визначила актуальність нормативно-правових актів, включених до Державного реєстру. Результатом такої роботи став оновлений Державний реєстр, до якого
сьогодні включено 805 (було 1158) нормативноправових актів з охорони праці.
Звітний період для державного нагляду став часом
серйозної активізації взаємодії із соціальними партнерами. В червні укладено Угоду про співробітництво між
Держгірпромнаглядом та Федерацією профспілок України. Сторони домовилися координувати свою діяльність і
сприяти одна одній у роботі щодо підвищення рівня охорони праці на підприємствах. Взаємодія також триває на
регіональному рівні. Діють угоди про співпрацю між теруправліннями та федераціями профспілок Одеської,
Вінницької, Хмельницької, Миколаївської та Рівненської
областей.
Майже два роки діє Єдина система науково-технічної
підтримки державного нагляду, яку було створено з метою підвищення ефективності діяльності експертнотехнічних центрів і ННДІПБОП. Проте інститут як головна організація, якій доручено виконувати функції з
управління експертно-технічними центрами, так і не взяв
на себе повною мірою функції контролю та управління.
Протягом півріччя плідно працювала створена на початку минулого року рада з питань формування політики
у сфері експертизи промислової безпеки та охорони
праці.
У першому півріччі активізувалася міжнародна діяльність Держгірпромнагляду. Розвивалася активна
співпраця з американськими фахівцями з Адміністрації
з безпеки та охорони праці у гірничодобувній галузі
(MSHA) Мінпраці США, яка триває з 1996 р. У рамках
проекту «Шахтна безпека в Україні» було реалізовано
програми щодо дегазації шахт, проект здійснення вертикального буріння, вдосконалення системи навчання
гірничотехнічних інспекторів. Реалізується програма

зниження рівня травматизму, в рамках якої було отримано чимало засобів індивідуального захисту для шахтарів. Триває робота з додаткового оснащення інспекторів комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням.
Розгортається співпраця з польськими спеціалістами
нагляду. Після ряду візитів наших працівників до Вищого
гірничого управління Польщі було вирішено підготувати
та підписати Меморандум про взаєморозуміння, який
стане основою розвитку українсько-польських відносин
у сфері державного нагляду.
Вже кілька років триває співпраця з Ростехнаглядом.
Комітет у своїй діяльності використовує російський досвід, зокрема щодо розвитку нормативно-правової
бази.
Разом з тим ведеться робота щодо залучення технічної допомоги Євросоюзу. Так, у вересні-жовтні заплановано проведення консультацій стосовно законопроекту
«Про промислову безпеку» з експертами з Європи, а
також планується приєднатися до проекту ЄС «Програма підтримки вугільної галузі в Україні», що стане однією
з основ нашої співпраці з європейськими колегами.
Людський фактор є однією з основних причин нещасних випадків. Змінити ставлення людей до особистої безпеки, підвищити рівень культури виробництва,
запобігти збільшенню кількості нещасних випадків можливо лише за активної підтримки засобів масової інформації та широкомасштабної інформаційно-роз’яснювальної роботи.
Наприкінці доповіді було окреслено завдання, які
необхідно виконати у другому півріччі поточного року.
Це, зокрема, такі:
не послабляти увагу до забезпечення безпеки ведення робіт у гірничодобувній промисловості. В першу чергу
це стосується вугільної галузі (газодинамічні явища та викиди газу);
підняти рівень роботи міжрегіональних інспекцій промислової безпеки та охорони праці у нафтогазовому
комплексі;
керівникам теруправлінь необхідно підготуватися до
реформування організації державного нагляду з урахуванням вимог останніх постанов уряду.
Для забезпечення поновлення вертикалі державного
управління охороною праці на регіональному рівні підготовлено та подано до уряду проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Типових положень про
відділ (сектор) охорони праці місцевих державних адміністрацій». Але і зараз, за відсутності таких відділів, адміністрації повинні виконувати функції, покладені на них
Законом, і користуватися Рекомендаціями щодо завдань
і функцій з охорони праці Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, які Держгірпромнагляд затвердив у
лютому цього року.
Начальник управління організації державного нагляду та обліку травматизму Н. Ємельянова у своєму
виступі нагадала про прийняту Кабінетом Міністрів постанову від 28.04. 2009 р. № 413 «Про затвердження
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової
безпеки та охорони праці і визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду
(контролю)». Затвердженими критеріями забезпечено
можливість здійснення періодичних планових перевірок
окремих виробничих об’єктів, що належать суб’єкту
господарювання. Періодичність їх проведення не залежить від загальних перевірок суб’єктів господарювання.
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на виробництві у двох областях — Тернопільській та Чернівецькій — є підвищення рівня смертельного травматизму.
У Житомирській, Рівненській областях та у м. Севастополі
смертельний травматизм залишився на рівні минулого року.
Якщо оцінювати стан безпеки за коефіцієнтом частоти
смертельних випадків у кожній області або галузі виробництва, то за цим показником ситуація дуже невтішна.
Особливо це стосується Донецького та Криворізького регіонів, де кількість смертельно травмованих на тисячу працюючих удвічі перевищує середній показник по країні. У
Волинській, Луганській, Рівненській та Чернівецькій областях зафіксовано перевищення у півтора разу.
Якщо взяти картину у розрізі галузей, то у вугільній
промисловості, яка є найбільш проблемною, коефіцієнт
частоти смертельних випадків на 1000 працюючих у
12 разів перевищує середній по державі, у гірничорудній — втричі.
Перший заступник Голови Держгірпромнагляду зазначив, що завдання, які ставилися перед міжрегіональними інспекціями, виконані не у повному обсязі. Робота
Південної, Північної та Західної інспекцій не відповідає
визначеному статусу. Назвати її достатньою складно.
Не менше проблем й у сфері забезпечення безпеки
під час ведення вибухових робіт. Щоб привернути увагу
громадськості до цих питань, у квітні Комітет провів спеціальну нараду, в роботі якої взяли участь фахівці з вибухової справи академічних, галузевих і проектних інститутів, а також керівники гірничорудних підприємств.
Також у системі Держгірпромнагляду відновлено роботу Міжвідомчої ради з вибухової справи. Головним
його завданням є — визначення основних напрямів розвитку вибухової справи в Україні, розробка рекомендацій щодо підвищення рівня промислової та екологічної
безпеки під час ведення вибухових робіт.

Особливої уваги, підкреслив А. Дєньгін, потребує виконавська дисципліна. Зокрема, не повною мірою виконується вимога Генеральної прокуратури про надання
матеріалів до її органів щодо порушення законодавства
про охорону праці посадовими особами підприємств.
Не маємо і зворотної інформації про вжиті нею заходи.
За перше півріччя Комітет 101 650 разів призупиняв
експлуатацію об’єктів та виконання робіт на підприємствах. Проте за цей період до органів прокуратури надіслано відповідних матеріалів лише щодо 1307 випадків,
тобто всього 1,2% від загальної кількості. Порівняно з
аналогічним періодом минулого року цей показник зменшився на 518 (або 28%).
Найменше до прокуратури надіслали матеріалів теруправління по Житомирській і Вінницькій областях та
Автономній Республіці Крим.
З питань нормативно-правового забезпечення Комітет підготував пакет законопроектів та постанов уряду,
спрямованих на підвищення відповідальності роботодавця за забезпечення належного рівня промислової
безпеки. Передусім, це проект Закону «Про промислову
безпеку», який визначає основну ідеологію і філософію в
питаннях промислової безпеки, державного нагляду та
експертної діяльності. Інший законопроект пропонує
внесення суттєвих змін до Закону «Про охорону праці».
Ініційовано внесення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» з метою
впровадження механізму диференціації страхових внесків залежно від стану безпеки, рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності.
Розпочато роботу з упорядкування нормативноправової бази з питань охорони праці. У Комітеті ство-

Оперативні дані

про стан виробничого травматизму
за І півріччя 2009 р. порівняно з І півріччям 2008 р.
За напрямами нагляду
2009

2009

+/–

Кількість нещасних випадків

Напрям
нагляду
Усього
Вугільна і торф’яна
промисловість
2611
Гірничорудна
та нерудна
промисловість
142
Нафтогазовидобування
та геологорозвідка
16
Енергетика
109
Будівництво
253
Котлонагляд
і підйомні споруди
26
Машинобудування
427
Металургійна
промисловість
287
Хімічна
промисловість
114
Транспорт, шляхбуд
281
Пошта, зв’язок
34
Газопостачання
та газоспоживання
48
Житлокомунгосп
120
Агропромисловий
комплекс
506
Виробництво
деревини
57
Текстильна та легка
промисловість
20
Соціально-культурна
сфера і торгівля
772
Усього
5823
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По регіонах

2008

У т. ч.
У т. ч.
У т. ч.
смер- Усього смер- Усього смертельних
тельних
тельних
84

2928

94

–317

–10

12

246

19

–104

–7

1
12
33

20
149
550

5
12
81

–4
–40
–297

–4
0
–48

4
4

39
833

13
25

–13
–406

–9
–21

8

455

11

–168

–3

8
31
1

175
416
66

10
62
8

–61
–135
–32

–2
–31
–7

6
5

57
183

22
11

–9
–63

–16
–6

48

781

64

–275

–16

6

107

6

–50

0

58

4

–38

–4

43
306

868
7931

67
–96
514 –2108

–24
–208

0

Усього
Україна
АР Крим
м. Севастополь
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
м. Кривий Ріг
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
м. Київ
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

2008

+/–

Кількість нещасних випадків

Адміністративні
одиниці

5823
148
22
121
149
278
125
2175
101
32
208
50
67
174
66
873
181
53
79
125
75
156
49
140
71
109
85
32
79

У т. ч.
У т. ч.
У т. ч.
смер- Усього смер- Усього смертельних
тельних
тельних
306
6
2
4
9
20
9
75
9
2
11
6
8
30
6
23
10
3
7
9
7
8
4
15
6
4
4
4
5

7931
219
51
181
203
398
192
2623
161
49
344
103
142
317
142
1001
222
96
183
198
91
235
61
235
100
135
99
39
111

514 –2108
52
–71
2
–29
10
–60
14
–54
24 –120
15
–67
100 –448
9
–60
5
–17
12 –136
9
–53
21
–75
48 –143
9
–76
32
–128
26
–41
7
–43
10 –104
19
–73
7
–16
9
–79
3
–12
22
–95
11
–29
13
–26
13
–14
3
–7
9
–32

–208
–46
0
–6
–5
–4
–6
–25
0
–3
–1
–3
–13
–18
–3
–9
–16
–4
–3
–10
0
–1
1
–7
–5
–9
–9
1
–4
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УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Необхідність застосування «об’єктового нагляду»
грунтується на тому, що сьогодні більшість суб’єктів господарювання із значними за обсягом виробництвами
мають у своєму складі кілька підприємств, які нерідко
розташовані у різних областях. Перевірити їх в установлені терміни «за один раз» практично неможливо.
Основним завданням Держгірпромнагляду під час
опрацювання Критеріїв та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду було не тільки забезпечити виконання вимог Закону «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності», але й зберегти основні принципи існуючої
системи нагляду у цій сфері,
яка апробована часом і відповідає нормам міжнародного
законодавства. З метою вирішення зазначеного питання
було застосовано принцип —
«Чим складніше виробництво,
чим небезпечніші технології,
які на ньому застосовуються,
тим частіше воно повинно перевірятися і тим щільніший повинен б
бути нагляд».
Частіше потребують перевірки ті суб’єкти господарювання, які виконують роботи, що зумовлюють належність
цього суб’єкта до високого ступеня ризику на більшості
його об’єктів. І дуже логічно буде перевіряти рідше такі
суб’єкти господарювання, де стан промислової безпеки
та охорони праці характеризується незначним рівнем виробничого травматизму, наявністю сучасних безпечних
технологій та обладнання, ефективною роботою служби
охорони праці. Неможливо порівняти, наприклад, школу,
яка має газифіковану котельню, і металургійний комбінат,
слушно зауважила начальник управління.
Прийняття Критеріїв внесло деякі зміни і в термінологію перевірок. Якщо раніше основними видами перевірок були «оперативна» та «комплексна», то зараз перевіряється виробничий об’єкт суб’єкта господарювання та
здійснюється всебічна перевірка суб’єкта господарювання.
Проте такі перевірки можуть здійснюватися і комплексно, із залученням інших наглядових органів, як це визначено Законом «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Окремим видом перевірок у системі Держгірпромнагляду є цільова перевірка. Такі перевірки здійснювалися і
раніше, але зараз, плануючи їх, обов’язково необхідно
враховувати вимоги введених Критеріїв.
Скорегувала діяльність Держгірпромнагляду з метою
створення сприятливих умов ведення підприємницької діяльності під час світової фінансової кризи та підтримки
суб’єктів господарювання постанова Кабінету Міністрів
від 21.05.2009 р. № 502 «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності на період до 31 грудня
2010 року». Постанова зобов’язала Держгірпромнагляд
тимчасово припинити проведення планових перевірок,
крім перевірок суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику. Необхідно також встановити обмеження
щодо проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання, крім перевірок, що проводяться за зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення
суб’єктом господарювання вимог законодавства або за
поданням суб’єктом господарювання письмової заяви
про проведення перевірки за його бажанням.
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Комітетом було підготовлено роз’яснення щодо застосування вищезазначених постанов. Але, на жаль, ці
роз’яснення не у всіх теруправліннях сприйнято однозначно.
Було також зазначено, що інспектори дуже нерівномірно навантажені щодо кількості підконтрольних
суб’єктів та об’єктів у галузях різних регіонів. Тому галуззевим управлінням Комітету
сспільно з теруправліннями
необхідно визначити періон
ддичність проведення перевірок відповідно до постанов
р
ууряду, з урахуванням специфікки виробництва та кількості
об’єктів, які дали підставу відо
нести суб’єкт господарювання
н
ддо високого ступеня ризику.
Саме під час віднесення
ппідприємства до високого ступпеня ризику необхідно визначчити — передати його до спецціалізованого виду нагляду
(котлонагляд, енергетика) або
(к
його буде перевіряти інспекй
ттор, який веде підприємство. І
ссаме ці критерії дадуть можливвість зробити розрахунки щодо необхідної
б і
ї чисельностіі інспекторів, які здійснюватимуть нагляд за суб’єктами господарювання з високим
ступенем ризику, та розподілити між ними наявну кількість об’єктів.
На цій стадії доцільно переглянути і структури теруправлінь, врахувати особливість кожного регіону. І за
наявності у регіоні незначної кількості суб’єктів господарювання в якійсь конкретній галузі та відсутності відповідного фахівця доцільніше, напевно, передати ці
суб’єкти під нагляд іншому теруравлінню, в якому ці фахівці недонавантажені. Це дасть можливість ефективно
здійснювати галузевий та спеціалізований нагляд у кожному регіоні.
На засіданні колегії неодноразово наголошувалося
на важливість змін, спрямованих на удосконалення організаційної структури теруправлінь. На сьогодні вже 14
управлінь в областях працюють відповідно до нових
структур без інспекцій. Це дало можливість підвищити
персональну відповідальність державного інспектора,
оперативність управління інспекторами та збільшити
кількість державних інспекторів, які безпосередньо здійснюють перевірки. Про позитивні результати реорганізації в теруправлінні Донецької області розповів начальник теруправління К. Дорофєєв.
З метою зменшення навантаження на суб’єктів господарювання у Вінницькій області впроваджується декларативний метод державного нагляду стосовно певної групи підприємців. Метод передбачає визначення
стану промислової безпеки та охорони праці на підставі оцінки відповідної інформації, наданої підприємством. Детальніше з новітньою практикою нагляду
ознайомив присутніх начальник теруправління Держгірпромнагляду по Вінницькій області А. Коваль. У разі
отримання позитивних результатів експерименту буде
вирішено питання про застосування цього методу в інших теруправліннях.
Закриваючи засідання колегії, С. Сторчак наголосив, що Держгірпромнагляд повинен йти в ногу з процесами, які відбуваються в державі. У важкий для країни
час ми не маємо права бути спостерігачами, а повинні
сконцентрувати зусилля таким чином, щоб не допустити
погіршення ситуації з травматизмом на підприємствах
країни.

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
ПОВІДОМЛЯЮТЬ ВЛАСКОРИ

ВРЕГУЛЮВАТИ ПОВНОВАЖЕННЯ —

ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ

У Міністерстві праці та соціальної політики АР Крим уже стало традицією організовувати
тематичні семінари за участі фахівців охорони праці міністерств, комітетів, органів
місцевого самоврядування, державних адміністрацій автономії. Такий семінар було проведено
на базі пансіонату «Зоряний» у м. Судаку, заснованому ще в ІІІ ст. н. е., історичними визначними пам’ятками та красивими краєвидами якого щороку приїжджають милуватися до
чверті мільйона туристів і де керівництво міста приділяє серйозну увагу питанням охорони праці.
Тема семінару — «Державне управління охороною праці як частина повноважень Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування в галузі охорони праці».

Н

а сьогодні у системі державного
управління охороною праці є
багато проблем. Це й відсутність у органах влади та місцевого
самоврядування служб охорони
праці, й недостатнє фінансування
Фондом соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань запланованих профі лактичних заходів, і
недостатній розвиток системи підготовки фахівців з охорони праці та
відомчого контролю за її станом.
Ще не повною мірою налагоджена
та функціонує СУОП на регіональному рівні, роботодавці не зацікавлені у створенні безпечних умов
праці на підприємствах, що частково
пов’язано і з відсутністю диференціації страхових внесків до Фонду. Населення країни ще недостатньо обізнано з питаннями особистої безпеки
і безпеки оточуючих.
Для одержання кваліфікованих
відповідей і коментарів на ці складні
питання на семінар були запрошені
керівники центральних державних
організацій і установ АР Крим, а також головний фахівець управління
нормативно-правового та юридичного забезпечення Держгірпромнагляду Т. Горюн, представники цен-

тральних ЗМІ, які спеціалізуються на
висвітленні питань промислової безпеки та охорони праці, начальник
відділу з питань праці Управління
праці та соціального захисту населення Харківської міськради А. Голота і начальник відділу з питань охорони праці Львівської державної
адміністрації С. Кравченко.

До великого залу виконкому Судакської міської ради були також запрошені керівники й спеціалісти
служб охорони праці підприємств і
установ м. Судака. Вітаючи учасників семінару, міський голова А. Дементьєв висловив сподівання, що
семінар принесе користь і місту, тому що змусить відповідальних за

стан охорони праці на підприємствах пильніше поглянути на питання
безпеки.
Найболючішою темою, порушеною на семінарі, як і раніше, була
реалізація державної політики в галузі охорони праці. Не виконується
ст. 34 Закону «Про охорону праці»,
оскільки положеннями про Раду міністрів АР Крим і місцеві держадміністрації не передбачаються повноваження в галузі охорони праці. Не
вдається врегулювати питання про
створення в них відповідних підрозділів, незважаючи на те, що відповідно до законодавства місцеві органи
влади можуть самостійно вирішувати це питання. Таким чином, на сьогодні в автономії немає цілісної вертикалі державного управління охороною праці.
Т. Горюн зазначила, що Комітет
докладає всіх зусиль для врегулювання ситуації — розроблено Типове положення про структурний підрозділ і направлено до Міністерства
юстиції на затвердження, усі необхідні документи для створення цих
відділів розглянуто Урядовим комітетом і направлено для підготовки необхідної постанови до Кабінету Міністрів України. Але, на жаль, вирі-
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конання. Фактично ж, за словами
виступаючих спеціалістів з охорони
праці органів влади та місцевого самоврядування АР Крим, бажаної тісної взаємодії, на жаль, немає.
Позитивним досвідом взаємодії з
питань охорони праці в Харківській
області поділився А. Голота. На
спільному засіданні всіх зацікавлених організацій у м. Харкові чітко
розподілено основні повноваження.
Обласний підрозділ Держгірпромнагляду здійснює контроль за станом охорони праці та інші функції,
виконавча дирекція Фонду фінансує
заходи, насамперед — навчання.
Основне завдання органів місцевого самоврядування та державної
влади — добитися створення на кожному підприємстві служб охорони

праці. Так само розподілено повноваження в галузі охорони праці підрозділам СЕС, МНС та інших організацій. Такий розподіл обов’язків
виключає дублювання різних перевірок і заходів, сприяє найтіснішій взаємодії служб стосовно забезпечення
безпеки на підвідомчих підприємствах.
На семінарі пролунало багато інших пропозицій щодо покращання
системи державного управління охороною праці. Одна з них — провести
селекторну нараду з питань промислової безпеки та охорони праці на
державному рівні, а це означає, що
тільки спілкуючись, ознайомлюючись
з успіхами та проблемами в кожному
куточку України, можна вирішувати
загальнодержавні завдання щодо

збереження життя і здоров’я працюючих на виробництві.
Сергій КОЛЕСНИК,
наш власкор

На знімках:
виступає міський голова м. Судак
А. Дементьєв;
заступник Міністра праці
та соціальної політики АР Крим
С. Сиротенко (праворуч) вручає
грамоту спеціалісту з охорони праці
Сакської райдержадміністрації
В. Швецю;
представники Харківщини
А. Голота (ліворуч) і Львівщини
С. Кравченко обговорюють насущні
проблеми.
Фото автора
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД

Упродовж минулого та п’яти місяців поточного року на підприємствах, в установах та організаціях м. Кам’янця-Подільського, що
на Хмельниччині, через недодержання вимог безпеки під час організації та виконання робіт було травмовано 18 працівників. Про те,
як реагує на факти порушень нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до нещасних випадків на виробництві, та яку
роботу щодо їх запобігання проводить на підконтрольній території вищий наглядовий орган, розповідає прокурор міста С. РОМАСЬ.

ГРА ІЗ ЗАКОНОМ У ПІЖМУРКИ
ДО ДОБРА НЕ ДОВОДИТЬ

У

своєму матеріалі «Винен — сідай
на лаву підсудних», опублікованому в журналі «Охорона праці» (№ 6, 2008 р.), перший заступник
прокурора області В. Твердохліб,
ведучи мову про виробничий травматизм, зауважив, що причиною
більшості нещасних випадків на
Хмельниччині є недбале ставлення
роботодавців до створення здорових і безпечних умов праці. З цим
важко не погодитись, бо там, де
устаткування відповідає вимогам
безпеки, де проводяться якісне навчання безпечних прийомів праці та
відповідні інструктажі, де ведеться
відомчий контроль за станом охорони праці, там немає передумов для
виникнення аварій та травмування
працівників.
Практика показує, що якщо ро-

ботодавець грається в піжмурки з
трудовим законодавством, то складові організації безпечної роботи
залишаються поза його увагою. Це,
в свою чергу, призводить до негативних наслідків. Характерними в цьому
плані є обставини та причини нещасного випадку, що стався на приватному підприємстві «Фавор». Його директор Є.Ткачук, здійснюючи
свою діяльність у сфері громадського харчування, прийняв на роботу в
їдальню двох молодих жінок. При
цьому, щоб уникнути відповідних відрахувань, він не оформив з ними
трудові відносини, як цього вимагає
Кодекс законів про працю, чим позбавив найманих працівниць права
на трудовий стаж, соціальний захист
на випадок хвороби тощо. Само собою розуміється, що, створивши в

такий спосіб напівлегальні робочі
місця, роботодавець не подбав про
проведення з працівницями відповідного навчання та інструктажів з питань охорони праці. Крім того, як
було встановлено в процесі досудового та судового слідства, керівник
приватного підприємства не забезпечив функціонування на очолюваному ним виробництві системи
управління охороною праці.
Не будучи обізнаною з елементарними вимогами безпеки під час
роботи на електричній м’ясорубці,
одна з жінок отримала тяжку травму —
травматичну ампутацію кисті лівої руки
(на рівні кісток зап’ястка). За фактом
нещасного випадку прокуратура
міста порушила кримінальну справу
за ст.172, ч.1, ст. 271, ч. 2 Кримінального кодексу України. На су-
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шення питання відкладено до стабілізації економічного становища в
країні.
Крім того, Комітет сьогодні ініціював розробку ряду законопроектів, спрямованих на посилення від-

повідальності роботодавців за стан
охорони праці. Підготовлено першу
редакцію змін до Закону «Про охорону праці», де враховуються положення чинного закону про дозвільну
систему в сфері господарської діяльності, значно посилюється роль
профспілок, враховано сучасні рекомендації щодо управління ризиками виникнення нещасних випадків на
виробництві, передбачено зміни щодо штрафних санкцій за приховування нещасних випадків на виробництві. Комітет наполягає на введенні
обов’язкового диференціювання
страхових тарифів до Фонду залежно від стану безпеки, рівня виробничого травматизму та профзахворюваності на підприємствах. Також
Комітет ініціював зміни до Адміністративного Кодексу, що стосуються
суттєвого збільшення штрафів за порушення законодавства про охорону праці. Основні акценти ініціатив
Комітету — спрямувати зусилля на
запобігання нещасним випадкам,
аваріям на виробництві, а не на ліквідацію їх наслідків.
Серйозна дискусія на семінарі
велася з приводу прийняття, затвердження та реалізації програм покращання стану безпеки, гігієни праці та
зниження рівня виробничого травматизму (далі — програм). Регіональні програми вже розроблено в усіх
27 регіонах країни, але затверджені
лише в 12. Така пасивність і недостатня ефективність реалізації затверджених програм, на думку представників регіонів, пов’язана з від-
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сутністю загальнодержавної програми, де б передбачалося фінансування з державного бюджету, і на
підставі якої були б затверджені регіональні та місцеві програми. Держгірпромнагляд наполягає на розробці та затвердженні регіональних програм без
«прив’язки» до всеукраїнської, тому що фінансування може здійснюватися з різних місцевих
джерел. Та все-таки головною причиною проблеми, що виникла, на
думку учасників семінару, є неузгодженість дій
з виконавчою дирекцією
Фонду. В останні роки бюджетом
Фонду не передбачаються витрати
на виконання регіональних програм,
у зв’язку з чим Комітет наполягає на
внесенні необхідних змін.

Багато претензій було висловлено до діяльності рад з питань безпечної життєдіяльності населення. У деяких регіонах ради з питань БЖД
використовуються тільки як «залякувальний орган» голови держадміністрації, де можна «поставити на місце» недбайливого керівника, а їх рішення в основному мають рекомендаційний, а не обов’язковий для виконання характер. На жаль, немає
вертикалі управління в діяльності
рад з БЖД, координації діяльності з
боку Національної ради з питань
БЖД. Необхідно підвищити авторитет цих органів, а для цього, на думку
учасників семінару, необхідно частіше проводити засідання Національної ради з питань БЖД, де розглядати невирішувані на рівні регіонів
проблеми, запрошуючи керівників
областей, АР Крим та ін.
В АР Крим, на відміну від інших

регіонів країни, у багатьох органах
місцевого самоврядування введено
посади спеціалістів з охорони праці,
що передбачено ст. 35 Закону «Про
охорону праці». Цією ж статтею передбачено, що «виконавчі органи
сільських, селищних, міських рад забезпечують належне утримання,
ефективну і безпечну експлуатацію
об’єктів житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і
зв’язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад...» Водночас ст. 30
Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено здійснення контролю за належною експлуатацією об’єктів нерухомого
майна усіх форм власності. Ця відмінність часто призводить до непорозумінь, а деяких спеціалістів міськвиконкомів АР Крим навіть було
ппритягнено до відповіддальності за перевищенн
ня своїх повноважень.
ТТому вже давно назріло
ппитання про необхідність
пприведення у відповідн
ність цих двох законів, а
тточніше — внесення змін
ддо ст. 35 Закону «Про
о
охорону праці». Поки ж
ф
фахівцям органів місцеввого самоврядування, а
також місцевих органів влади необхідно тісніше співробітничати з теруправліннями Держгірпромнагляду з
метою спільного здійснення контролю за станом охорони праці на підприємствах, хоча й щодо цього питання на семінарі були висловлені
зауваження. Стаття 33 Закону «Про
охорону праці» встановлює, що центральні органи виконавчої влади в
галузі охорони праці координують
роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування тощо.
Т. Горюн з даного питання відповіла, що Комітет розробив і направив теруправлінням Держгірпромнагляду рекомендації щодо взаємодії з
місцевими органами влади та самоврядування з питань охорони праці.
Необхідні заходи включаються до
планів роботи, контролюється їх ви-
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довому засіданні директор визнав
свою вину і попросив помилування,
оскільки має на утриманні малолітню дитину, яка є інвалідом. Керуючись ст. 85 Кримінального кодексу,
п.б ст.1, ст. 6 Закону «Про амністію», ст. 6, п. 4, ст. 248 Кримінальнопроцесуального кодексу, суд задовольнив прохання підсудного та закрив справу. Проте всі ми прекрасно розуміємо, що амністія не знімає вини, а лише звільняє від
покарання, а ця обставина аж ніяк
не додає авторитету бізнесмену в
очах знайомих і близьких йому людей, не кажучи вже про співчуття до
нього з боку простих і чесних громадян. І це цілком логічно, адже на
совісті Є.Ткачука каліцтво молодої
жінки.
Трагедія, що сталася, насторожила прокуратуру в тому плані, а
чи немає прихованих трудових відносин на інших об’єктах підприємницької діяльності. Проведені перевірки показали, що наша тривога була небезпідставною. Упродовж минулого та п’яти місяців
поточного років порушення законодавства про працю були виявлені на 19 таких об’єктах. За наслідками проведених перевірок більшість порушників, а це в основному
приватні підприємці, було притягнено
до адміністративної відповідальності
у вигляді штрафу.
Як не прикро, але й після цього
не всі роботодавці зробили для себе
відповідні висновки, не повернулися
обличчям до закону. Так, через 11
місяців після винесення вироку приватному підприємцю І. Козару, який,
виготовляючи меблі, використовував працю п’яти осіб без укладення
з ними трудових угод та ведення трудових книжок, у нього знову було
виявлено аналогічні порушення законодавства. Цього разу в майстерні, що належить йому, працівники
прокуратури виявили вже чотирьох
осіб, яким підприємець неофіційно
виплачував заробітну плату. Серед
них — один неповнолітній, який був
прийнятий на роботу без проходження медичного огляду і який залучався до роботи упродовж понад
установлену для підлітків тривалість
робочого часу. Факт повторного
порушення роботодавцем КЗпП
змусив нас ще більше посилити
контроль за діяльністю приватних
підприємців.
Реагуючи на порушення вимог
законодавства про охорону праці,
що призвели до нещасного випадку
зі смертельним наслідком восени
2007 р., прокуратура міста торік
пред’явила обвинувачення в скоєнні
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злочину, передбаченого ч. 2 ст. 271
Кримінального кодексу, директору
одного з комунальних підприємств.
Досудовим слідством було встановлено, що внаслідок порушення ним
вимог ст. 13 Закону «Про охорону
праці» та інших нормативноправових актів загинув водій, який
був залучений роботодавцем до
звалювання дерев. Нині справа розглядається в суді.
В процесі проведених перевірок, у тому числі за участі державних інспекторів з охорони праці,
працівники прокуратури виявляють
чимало порушень у такій галузі, як
будівництво. Полягають вони, зокрема, в недодержанні роботодавцем Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті, СНиП
III-4-80*, Правил будови і безпечної
експлуатації вантажопідіймальних
кранів. Оскільки таке неподобство
трапляється в основному через невиконання посадовцями будівельних організацій своїх службових
обов’язків, то в кожному такому випадку прокуратура вживає заходів
прокурорського реагування. Упродовж п’яти місяців поточного року
з приводу недодержання на будівельних майданчиках вимог безпеки керівництву територіального
управління Держгірпромнагляду по
Хмельницькій області було направлено 8 прийнятих постанов про адміністративне провадження відносно винних осіб. Серед притягнених
(за вимогою прокуратури) до відповідальності — посадовці ТОВ
«Рокор-ЛТД», «Поділля-Трансбуд»,
які здійснювали керівництво будівельними роботами при спорудженні
житлових будинків по вул. Хмельницьке шосе, 13, Годованця, 11 та
на розі вулиць Гагаріна і Драгоманова.
Ігнорування вимог нормативноправових актів з охорони праці було
виявлено під час перевірки підприємств, які здійснювали свою діяльність у сфері грального бізнесу. Так,
на малому приватному підприємстві
«Джокер» не були розроблені інструкції з охорони праці, до роботи
допускалися посадові особи, які не
пройшли навчання та перевірку
знань, не здійснювалося фінансування охорони праці, як того вимагає законодавство тощо. У товаристві «Трек» приміщення грального
залу не було забезпечено первинними засобами пожежогасіння, крім
того, тут було допущено експлуатацію тимчасової електромережі. Аналогічні порушення вимог безпеки,
що могли стати причинами нещасних випадків з персоналом і відвіду-

вачами, були виявлені і в інших
гральних закладах. За результатами
проведених перевірок відносно
восьми таких роботодавців було порушено адміністративне провадження, винних притягнено до передбаченої законом відповідальності, тобто оштрафовано наглядовими
органами, в тому числі Держпожнаглядом.
На особливому контролі прокуратури перебуває додержання законодавства, в тому числі про охорону праці, в навчальних закладах
міста. За результатами проведених
упродовж минулого та з початку поточного року перевірок було винесено 13 постанов про порушення
адміністративного провадження відносно керівників навчальних закладів, які проявляли безвідповідальність у питаннях додержання вимог
нормативно-правових актів. Винних
притягнено до адміністративної відповідальності. Таких же санкцій було
вжито по відношенню до посадовців
пришкільних оздоровчих таборів, де
було виявлено цілу низку порушень
вимог пожежної безпеки.
У своїй роботі прокуратура
практикує таку форму реагування
на виявлені нею порушення законодавства, як дисциплінарне провадження. В питаннях охорони праці
такі заходи впливу застосовувалися
в основному стосовно медичних
працівників. Приводом для цього
ставали допущені ними порушення
вимог п. 9 Порядку розслідування
та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, відповідно до
яких лікувально-профілактичний заклад повинен про кожне звернення
потерпілого, з посиланням на нещасний випадок на виробництві,
без направлення підприємства
упродовж доби повідомляти підприємству, де працює потерпілий, робочому органу Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань та установі держсанепіднагляду.
Так, лікар-терапевт поліклініки
№ 1 Л., надаючи лікарську допомогу
потерпілій з ознаками отруєння на
виробництві невідомою речовиною,
на порушення зазначеної вимоги
нормативно-правового акта не повідомила про ушкодження здоров’я
своєї пацієнтки жодну з перерахованих вище інстанцій. У зв’язку з неналежним виконанням своїх посадових обов’язків прокуратура порушила дисциплінарне провадження відносно цього лікаря, за результатами
якого керівник лікувально-профі-

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

лактичного закладу оголосив Л. догану.
Заходів аналогічного прокурорського реагування було вжито відносно завідувачки терапевтичного
відділення Р., лікаря-ординатора П.
та лікаря-травматолога В. цієї ж поліклініки, які допустили аналогічні
порушення, а також не подбали
про те, щоб у виданих потерпілим
листках непрацездатності були вказані причини втрати працездатності. Для того, аби запобігти приховуванню нещасних випадків на виробництві, прокуратура регулярно
перевіряє своєчасність їх розслідування.
Відсутність виробничих травм зі
смертельними наслідками з вини роботодавців упродовж останнього
часу свідчить про те, що прокурату-

ра міста та інші державні інституції,
з якими вона співпрацює в питаннях
охорони праці, досягли певної гармонії в своїй взаємодії та напрацювали певний досвід у проведенні
профілактичної роботи. А якщо так,
то є всі підстави сподіватися, що при
поглибленні такого співробітництва
вирішення питань організації роботи з охорони праці на більшості підприємств, установ та організацій
міста можна прискорити. За умови,
звичайно, якщо стан охорони праці
на жодному з них не залишиться поза увагою наглядових та контролюючих органів. Адже, як показує практика, переважна більшість безконтрольних роботодавців — це потенційні правопорушники. Причому не
тільки тому, що серед них чимало таких, які зорієнтовані на отримання

якомога більших прибутків будьякою ціною, а й тому, що окремі з
них не знають нормативних актів з
охорони праці.
Здоровий глузд підказує, що таких потрібно не тільки карати, а й
навчати, прищеплюючи їм повагу до
закону. Краще всього це робити ще
на стадії державної реєстрації того
чи іншого суб’єкта підприємницької
діяльності, поки невігластво роботодавця, як мовиться, не вилізло комусь
боком. Але це вже прерогатива місцевої влади, робочого органу Фонду, завданням якого, до речі, є не
тільки відшкодування потерпілому
завданої шкоди, а й здійснення заходів, спрямованих на профілактику
виробничого травматизму: надання
роботодавцеві допомоги в опрацюванні СУОП тощо.
З ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДИНУ

БЕЗПЕЧНА ПРАЦЯ —
БЕЗПЕЧНА ПРОДУКЦІЯ
АТЗТ «Донецький міськмолокозавод № 2» — одне з найсучасніших за технологічним оснащенням підприємство галузі,
і закономірно, що його продукція, яка відповідає найвищому
рівню якості, затребувана не тільки в самій індустріальній
області, але й далеко за її межами. Про вдосконалення виробництва, діяльність служби охорони праці на підприємстві, створення безпечних і нешкідливих умов на кожному
робочому місці нашому власному кореспондентові Геннадію ЩУРОВУ розповіли голова
правління акціонерного товариства М. Артем’єв, інженер з
охорони праці Л. Калмикова,
керівники підрозділів, багато
робітників, з якими вдалося поговорити про питання, які всіх
хвилюють.

З

авод, що став до ладу в 1965 р.,
має великі традиції, досвідчених
фахівців, професійний колектив і
успішно, хоча й не без труднощів,
викликаних кризою, долає її примхи.
На жаль, намічені раніше масштабні
плани з переоснащення і модернізації підприємства сьогодні довелося
підкоригувати відповідно до нинішніх
фінансових можливостей. Але зроблено і робиться багато чого.
Завод, що виріс на південній око-

лиці міста, і в середині минулого століття був оснащений першокласним
устаткуванням. Тут деякі виробничі
лінії встановлювалися якщо не вперше в СРСР, то відразу слідом за Москвою і Києвом. Вугільному краю,
постачанню його доброякісним продовольством завжди приділялася
першорядна увага. У наш час колективу вдається також високо тримати
свою марку. Успішно працюють цехи з виробництва незбираного мо-

лока та виробів з сиру, масла, цех
експедирування і матеріальний
склад, цех холодозабезпечення,
транспортний, механічний, будівельний, парокотельний цехи, електроцех, виробнича лабораторія, відділ
контрольно-вимірювальних приладів, господарська дільниця. Тут зайнято 525 осіб. Підприємство працює
у тризмінному режимі, випускає
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додаткових відпусток або пільгових
пенсій.
Наступний документ — інформація про виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці,
запобігання випадкам виробничого
травматизму, професійним захворюванням і аваріям за 2009 р
р. Перр
ша заповідь — забезпечення всіх працівників
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту — виконується на
100%. Немає загрози і
для втілення в життя інших пунктів, що стосуються покращання умов
праці, заміни застарілого устаткування.
Усе це — під пильним оком Людмили Іванівни.
Щоб не бути суб’єктивним в оцінці її роботи і заводської служби охорони
хорони прапра
ці в цілому, знову пошлюся на висновки комісії, яка проводила комплексну перевірку. В акті зазначено, що
«усі посадові особи підприємства
пройшли навчання і перевірку знань
з питань охорони праці... Робітники,
зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять щорічне навчання з питань охорони праці (за 20-годинною програмою), перевірку
знань у постійно діючій комісії підприємства. В усіх цехах і на дільницях
є журнали реєстрації інструктажів з
питань охорони праці, регулярність
проведення інструктажів додержується. Є журнал реєстрації нарядівдопусків, що видаються на виконання робіт підвищеної небезпеки.
Оформлені й закриті нарядидопуски зберігаються згідно з вимогами правил. Спеціалісти пройшли
навчання, перевірку знань з питань
охорони праці на підприємстві. Перевірка знань проводилася комісією
підприємства за участі інспектора
Держгірпромнагляду.
Вступний інструктаж для новоприйнятих на роботу проводиться
згідно із розробленою програмою.
Порушень у порядку його проведення не встановлено. На підприємстві

є приміщення для навчальних занять.
Для працівників розроблено систему
допуску до самостійної роботи:
оформлення заяви про прийом на роботу, ознайомлення зі шкідливими
умовами праці, проходження стажування. Тільки після цього видається наказ про допуск до самостійної роботи.
Для проведення
первинних
і повторД
р
р
р

проних інструктажів розроблено про
грами первинного інструктажу з
урахуванням специфіки цехів. В усіх
структурних підрозділах є журнали
реєстрації інструктажів з охорони
праці. Періодичність проведення повторних інструктажів по цехах і дільницях додержується...»
До думки фахівців мало що можна додати.
Головний інженер заводу І. Баранов, який розповів про переоснащення підприємства та найближчі
плани удосконалення виробництва,
з жалем відзначив, що у величезному промисловому регіоні немає навчального комбінату, де б могли навчатися працівники молочного виробництва — необхідно відправлятися для цього в столицю, що зробити непросто, особливо в період
кризи.
В кожному заводському цеху і кабінеті на очі потрапляють плакати з
девізом колективу «Безпека і якість».
У тому, що це не просто слова, а
справи, підкріплені реальним результатом, я переконався після зустрічі з першим заступником голови
правління АТЗТ «Донецький міськмолокозавод № 2» А. Станаєвою, яка
очолює службу менеджменту, що за-

безпечує безпеку виробництва і
якість продукції, яка гарантує
здоров’я споживачів. Це ланцюжок,
що починається з пошуку і закупівлі
якісної сировини та допоміжних матеріалів, які відповідають вимогам
безпеки і створюють індивідуальний
і неповторний смак продукції. Використання
новітнього устаткування і
р
технологічних
процесів
т
дає
д змогу знизити до мінімуму
фактори ризику. На
м
всіх
в етапах виробництва
здійснюється
найжорсткіз
ший
ш гігієнічний контроль
за
з виготовленням продукції
і, зрозуміло, стад
ном
робочих місць. На
н
заводі
не використовуз
ють
ю штучні синтетичні та
генетично
модифіковані
г
добавки,
рослинні жири.
д
А тому всю без винятку
продукцію
молокозаводу
п
можна
давати дітям і хвом
рим
р людям.
Інакше і бути не може: безпечна
праця — безпечна продукція. Особливо, коли це найцінніші вироби з
молока.

На знімках:
голова правління АТЗТ «Донецький
міськмолокозавод № 2» М. Артем’єв;
інженер з охорони праці
Л. Калмикова;
механік цеху незбираного молока
Б. Коротич, Л. Калмикова, начальник
цеху Л. Гавриленко і механік
цеху Є. Гуржі (зліва направо)
аналізують стан охорони праці в цеху.
Фото автора
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близько 120
близько
20 найменувань молочної
продукції.
Щоб у непосвячених не створилося хибне уявлення про те, що виробнича діяльність на молокопереробному підприємстві не приховує
ніякої загрози безпеці та здоров’ю,
скажу, що на заводі постійно виконується багато робіт підвищеної небезпеки. Зокрема, електрогазозварювальні, роботи, пов’язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом компресорних і холодильних
установок, обслуговування парових
котлів, електроустановок і кабельних ліній, експлуатація ліфтів, керування, завантаження й обслуговування технологічного устаткування,
вантажно-розвантажувальні роботи
за допомогою машин і механізмів
тощо. Крім цього, постійно ведуться
роботи із застосуванням ручних
електроінструментів, забезпечується зберігання й експлуатація балонів
зі стисненими і зрідженими газами,
здійснюються роботи на висоті, проводиться механічна обробка металів
і деревини, експлуатуються системи
газопостачання та устаткування, яке
використовує газ, трактори й самохідний технологічний транспорт.
Як бачимо, виробничі небезпеки
у молочному царстві очікують недбалого й необережного працівника буквально на кожному кроці. За
всім потрібне пильне око. І те, що
вже кілька років на підприємстві не
допускають травматизму,— результат злагодженої та цілеспрямованої
роботи керівників служби охорони
праці, а також усіх фахівців, які очо-

12

люють цехи та виробництва. В кінцевому підсумку — кожного працівника
на своєму робочому місці.
Нормативна база управління
охороною праці на заводі включає
положення про службу охорони
праці, про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань
охорони праці, про медичний огляд
працівників, розробку інструкцій з
охорони праці. Призначено відповідальних осіб за стан охорони
праці та безпечну експлуатацію
устаткування, ліфтів, парових котлів
і посудин, що працюють під тиском,
аміачних холодильних установок по
цехах, дільницях. Призначено відповідальних за електро- та газове господарство. Затверджено перелік
робіт підвищеної небезпеки та список осіб, які мають право видавати
наряди-допуски.
Планова комплексна перевірка
підприємства інспекцією Держгірпромнагляду показала, що успішна
робота зі створення здорових і безпечних умов праці на заводі значною мірою визначена професійно
грамотною роботою інженера з
охорони праці Л. Калмикової. Фахівець з багаторічним досвідом, вона
регулярно і всебічно обстежує стан
охорони праці в цехах і на дільницях
підприємства, видає кваліфіковані
приписи на усунення виявлених порушень, здійснює постійний контроль за їх виконанням.
Миловидна жінка бентежиться,
коли я перечитую в акті ці рядки: нічого, мовляв, особливого в цьому
немає — всього-навсього виконання
службових обов’язків. Так-то воно
так, але, на жаль, далеко не завжди
в колективі на ключовому місці, де
вирішуються долі сотень робітників,
їхня безпека на виробництві, є кваліфіковані, сумлінні та віддані справі
фахівці. І тому дуже своєчасним здається висловлене на останньому засіданні редколегії нашого журналу
побажання частіше розповідати на
сторінках видання про кращих працівників, які забезпечують організацію роботи з охорони праці безпосередньо на підприємствах.
Людмила Іванівна (дівоче прізвище Любовська) з сім’ї потомствених
донецьких шахтарів: гірником був

дід, на шахті працював батько, на
збагачувальній фабриці — мати. Видобуває вугілля брат. Вона ж прийшла на завод у 1975 р. після навчання в Харківському технікумі молочної промисловості. Працювала
лаборантом. А після закінчення Київського інституту харчової промисловості її перевели до техвідділу —
інженером з нової техніки, раціоналізації, нагляду за капітальним будівництвом. З травня 1995 р. вона — інженер з охорони праці. Загалом
ніби спеціально пройшла різнопланову підготовку, здобула конкретні
знання про специфіку роботи на різних дільницях виробництва і вже потім очолила найвідповідальнішу —
робота з людьми, їхня безпека.
Як часто доводиться стикатися на
підприємствах з відсутністю необхідної документації, планів та обліку виконаної роботи, найнеобхідніших
відомостей, які відображають стан
травматизму, охорони праці, умов
на робочих місцях. У Людмили Іванівни все під рукою, акуратно підшито в папках, хоча вона і без документів відповідає на усі запитання, що
виникають. Запитую, як проводиться
перевірка знань з охорони праці,— і
переді мною наказ про затвердження постійно діючої комісії з перевірки знань на чолі з головним інженером І. Барановим. Тут же і склад постійно діючої комісії з навчання та
перевірки знань з електробезпеки.
Ще один наказ — про покладання відповідальності за охорону праці. Він передбачає закріплення цих
обов’язків за конкретними керівниками в усіх цехах і підрозділах. Вони
відповідають також за суворе додержання технологічних процесів і
безпечне обслуговування устаткування, проведення оперативного
контролю. І тут уже, у випадку надзвичайної події, ніхто не скаже, що
був не в курсі — спитають конкретно.
Ознайомлююся з висновком експертизи про атестацію робочих
місць за умовами праці. Її проведено
вчасно, відповідно до встановлених
норм, і у працівників, зайнятих на
важких і небезпечних виробництвах,
немає побоювань у тому, що в них
виникнуть проблеми з одержанням
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ЯК ЗГОРТА
Н А В Ч А Н Н ЄТЬСЯ
З П И Т А Н ЬЯ
ОХОРОНИ П
РАЦІ
Загалом позитивні тенденції реформування вищої школи, наближення її до
європейських стандартів дехто наполем,
гливо намагається поєднати з вилученням,
х
вимиванням з навчального процесу у вищих
х
навчальних закладах України нормативних
ви
дисциплін з питань безпеки, у т.ч.— «Основи
каохорони праці» (молодший спеціаліст, бакат,
лавр), «Охорона праці в галузі» (спеціаліст,
магістр).

С

пробуємо вказати на основні
механізми таких негативних заходів.
Впроваджені в Міністерстві освіти і науки процедури прийняття та
перегляду галузевих стандартів вищої освіти, зокрема, їх складових —
освітньо-професійних програм
(ОПП) — повністю ігнорують вимоги
ст. 18 Закону «Про охорону праці»,
що встановлює обов’язковість погодження з Держгірпромнаглядом
програм вивчення основ охорони
праці, а також підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з
охорони праці в усіх навчальних закладах.
Фактичне нівелювання статусу
нормативної навчальної дисципліни,
перехід від нормативних дисциплін
до т. зв. «змістових модулів» з невизначеним статусом і без чітких назв
(у термінах Болонського процесу)
робить дисципліни «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» безправними заручниками свавілля чиновників від освіти. Як наслідок, під різними приводами зменшується кількість навчальних годин на
вивчення дисциплін з охорони праці,
порушуються структурно-логічні схеми навчання.
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Вільне трактування у вищих навчальних закладах (далі — ВНЗ) Положення про організацію навчального процесу (відсоток аудиторних
занять з нормативних дисциплін з
охорони праці знижується до нижньої межі в 30% навіть для студентів
1—2 курсів і проводяться вони без
методичного та ресурсного забезпечення самостійної роботи студентів).
У ВНЗ поширюється практика
об’єднання дисциплін («змістових
модулів») з охорони праці з іншими
навчальними дисциплінами, наслідком якої є подальше вилучення з
освітнього процесу питань охорони
праці. Порушуються повсюдно також вимоги щодо встановлених наказом Міносвіти від 02.12.98 р. № 420
«Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності
у вищих закладах освіти України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 03.02.99 р. за № 59/3352,
правил державної атестації випускників (обов’язковість розділу «Охорона праці» у дипломних проектах,
роботах; включення до складів державних екзаменаційних комісій викладачів з охорони праці тощо).
Як наслідок, у державі склалася
ситуація, коли в економіку вже поча-

ли приходити фахівці з вищою освітою, які не мають відповідних професійних знань, умінь та навичок з питань промислової безпеки та охорони праці. І це є прямою загрозою для
національної безпеки.
Враховуючи недопустимість цих
тенденцій, Кабінет Міністрів України
звернувся до Міністерства освіти і
науки з дорученням від 18.02.2009 р.
за № 6898/1/1-09, яким зобов’язав
МОН спільно з Держгірпромнаглядом ввжити дієвих заходів щодо забезпечення виконання Закону «Про
безпе
охорону праці» та доручення Кабіохоро
нету Міністрів від 08.05.2004 р. за
20534/1/1-04 до протоколу № 1
№ 20
засідання
Національної ради з пиза
асіі
тань
та
а безпечної життєдіяльності насселення від 30.03.2004 р.
На жаль, МОН фактично
ппроігнорував це доручення по
суті, надіславши до Кабінету Мінісу
стрів лише формального листа (від
16.03.2009 р. № 1/10-697), що жодним чином не поліпшує навчальний
процес, і, як наслідок, не покращує
ситуацію з навчанням з охорони
праці.
Тому Кабінет Міністрів був вимушений дати друге доручення (від
01.04.2009 р. за № 6898/4/1-09)
за підписом Першого віце-прем’єрміністра О. Турчинова Міністерству
освіти і науки (Вакарчук І. О.) та
Держгірпромнагляду (Сторчак С. О.),
в якому зазначено (цитуємо):
«Прошу спільно визначити перелік заходів щодо забезпечення виконання Закону України «Про охорону
праці» та доручення Кабінету Міністрів від 08.05.2004 р. № 20534/1/1-04
до протоколу № 1 засідання Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення від 30 березня 2004 р., встановити контроль за
їх виконанням та про результати
поінформувати Кабінет Міністрів
України».
Як на цей раз відреагувало Міністерство освіти і науки, видно з
таких дій.
Міністр І. Вакарчук 28.04.2009 р.
публікує в газеті «Українська правда» та на офіційному сайті МОН
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статтю «Якість освіти і вільна траєкторія студента» під дещо дивним епіграфом «Відчуття абсурду не рівнозначне поняттю абсурду». У цій статті, зокрема, міністр вказує, що до
обов’язкового переліку дисциплін
входить дисципліна (далі цитується)
«безпека життєдіяльності (охорона
праці, безпека життєдіяльності, цивільна оборона)» з навчальним ресурсом 72 години. І це — одним махом, замість наявних, передбачених
нормативними документами, трьох
нормативних навчальних дисциплін з
безпеки, що мають сумарний навчальний ресурс 54 + 54 + 54 = 162 години!
Вже 29.04.2009 р. знімається з
розгляду проект наказу МОН «Про
підвищення рівня знань студентів вищих навчальних закладів України з
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту», внесений науково-методичною комісією
МОН з цивільної безпеки за попереднім погодженням з МНС (лист МНС
від 03.04.2009 р. за № 04-4032/29
«Про узгодження проекту наказу
МОН «Про вдосконалення навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України»).
Цим проектом наказу спочатку
передбачалося затвердити і впровадити комплекс ефективних заходів
щодо поліпшення навчання майбутніх фахівців, зокрема, з питань охорони праці, як того вимагають наведені в цій статті доручення Кабінету
Міністрів України.
Замість цього непідписаного наказу тоді ж, 29.04.2009 р., у вищі навчальні заклади України розсилається
лист за підписом тимчасово виконуючого обов’язки Міністра О. Гребельника за № 1/9-297 «Щодо підвищення якості з вивчення питань охорони
праці у вищих навчальних закладах».
У ньому вказується (цитуємо):
«За результатами цільових перевірок територіальних управлінь
Держгірпромнагляду України на виконання статті 18 Закону «Про охорону праці», а також... за зверненнями громадських організацій, матеріалами спеціалізованих періодичних

ЦЕ НЕПОКОЇТЬ
видань, мають місце порушення вимог провадження навчання з охорони праці у вищих навчальних закладах, зокрема:
— нормативні навчальні дисципліни з питань охорони праці й безпеки життєдіяльності вилучаються з
навчального процесу або їх викладання здійснюється за скороченою,
відносно нормативно встановленої,
кількістю годин навчального навантаження, або згадані навчальні дисципліни відносять до категорії навчальних дисциплін вільного вибору
студентами чи вилучають взагалі;
— при формуванні циклу професійної та практичної підготовки
освітньо-професійних програм не
враховуються питання охорони праці конкретної галузі.
Міністерство освіти і науки звертає увагу на недопустимість такого
ставлення до організації навчання із
зазначених навчальних дисциплін і
вимагає невідкладно привести навчальні плани підготовки фахівців з
вищою освітою усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у відповідність до
вимог нормативних документів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення.
У програмах підготовки фахівців
з вищою освітою відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів необхідно передбачити обов’язкове
вивчення таких нормативних навчальних дисциплін:
молодший спеціаліст, бакалавр —
«Безпека життєдіяльності», «Основи
охорони праці»;
спеціаліст, магістр — «Охорона
праці в галузі», «Цивільний захист»
(кінець цитати).
Цей лист згодом стає формальною підставою для зняття з контролю другого доручення Кабінету Міністрів України від 01.04.2009 р. за
№ 6898/4/1-09.
Того самого дня МОН також надсилає до Держгірпромнагляду листа
від 29.04.2009 за № 1/12-1695
«Щодо підвищення якості з вивчення
питань охорони праці у вищих на-

вчальних закладах», в якому зазначається (цитуємо):
«На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 01.04.2009 року № 6898/4/1-09 щодо визначення
переліку заходів із забезпечення виконання Закону України «Про охорону праці» повідомляємо.
Міністерство освіти і науки звернулося з листом до керівників вищих
навчальних закладів з вимогою щодо підвищення рівня підготовки студентів у вищих навчальних закладах
України з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, які є складовими галузевих стандартів вищої освіти...
Т.в.о. Міністра О.П. Гребельник» (виділено нами).
Себто, мовляв, галузеві стандарти вищої освіти — це така собі Біблія,
яка принаймні вища, ніж Закон, а
все, що існує за межами цих стандартів, оголошується таким, що його
немає. У тому числі — і вищенаведеного листа № 1/9-297.
Конструктивної пропозиції від
МОН на виконання доручень Кабінету Міністрів України в Держгірпромнагляді так і не дочекалися. Тоді
Держгірпромнагляд проявляє ініціативу і сам звертається з пропозицією
до МОН спільно узгодити та вжити
заходів щодо подолання порушень
вимог навчання з охорони праці
у ВНЗ (лист від 30.04.2009 р. за
№ 01/02-13.2-1/03/2724).
Пропонуємо здогадливому читачеві самостійно домислити відповідь
на цей лист з боку МОН. Все вірно:
«...в межах освітньо-професійних
програм...» і таке інше, лише б не по
суті (лист МОН від 14.15.2009 р. за
№ 1/12-1862).
Тож ми вправі поставити запитання: «Які із зазначених документів
Міністерства освіти і науки відображають реальну позицію МОН, а які
призначені для відволікання уваги
наївної публіки від звитяжних потуг
чиновників щодо розбудови Української держави?»
Відповідь на це запитання трохи
згодом дав сам Міністр освіти і науки.
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У ДІЇ

С

НЕЗАЛЕЖНА
ЕКСПЕРТИЗА

висновків не зобов’язаний виьогодні атестацією роботрачати кошти на створення
чих місць за умовами
безпечних умов праці.
праці займаються органи
Члени експертної групи
Державної експертизи умов
нерідко підпорядковуються
праці, Держгірпромнагляду,
зацікавленим органам наглясанепідстанції та багато приду, а тому їм може бути поватних підприємств, які тією чи
ставлено завдання: ретельно
іншою мірою мають віднодослідити проблему або не
шення до питань охорони
праці. Разом з тим не кожен
Ініціатива створення Центру неза- дуже ретельно, пов’язати нероботодавець може провеслежних експертиз з питань охорони щасний випадок з виробництвом або не пов’язати. Прити атестацію робочих місць,
бо атестація одного робочо- праці належить представникам Донець- ватні експертні підприємства
го місця коштує дорого — від кої облпрофради, працівникам місцевих виконують замовлення робопідприємств,
які
у
такий
спосіб
планутодавця за його гроші, а тому
500 до 2000 грн. А таких місць
на великому підприємстві бу- ють ефективно вирішувати проблеми є великі сумніви щодо
ває не одна тисяча.
охорони праці в регіоні й передусім — у об’єктивності їх висновків. І
профспілки за нині діючої заТа це лише один аспект вугільній галузі.
проблеми. Найгірше те, що
Вони звернулися до Голови Федерації конодавчої бази не мають ререзультати такої атестації профспілок України з пропозицією ство- альних важелів впливу.
Зарадити ситуації може
здебільшого не відповідають
дійсності. Наприклад, на од- рити такий Центр у складі Федерації лише незалежна експертиза
ній з теплоелектростанцій, що профспілок з огляду на те, що за Законом незацікавленої профспілкової
«Про
професійні
спілки,
їх
права
та
гаорганізації, що дасть змогу у
працює на двох видах палива
(на вугіллі і газі), під час про- рантії діяльності» за профорганізація- кінцевому підсумку запобігти
ведення атестації робочих ми зберігається право проведення неза- виникненню аварійних ситуамісць подача вугілля припиня- лежної експертизи умов праці. Комен- цій, реально зменшити кільється, а подається... газ. До тує керівник управління охорони праці кість нещасних випадків і
приходу фахівців усе чистить- та здоров’я ФПУ — головний технічний профзахворювань на виробництві. Ми хочемо мати ефекся, миється. Експерти, природінспектор праці В. ЯКІБЧУК.
тивно працюючі центри, які
но, шкідливих виробничих
будуть не просто констатувафакторів не виявляють і підписують позитивний щодо умов праці гірпромнагляду, звертається до екс- ти, а всебічно вивчати проблему і
висновок. Комісія за ворота — на пертного центру, який також пере- шукати шляхи її вирішення. НаприТЕС перекривають газ і знову пере- буває у структурі цієї наглядової ор- клад, чому на шахтах Донбасу гиходять на вугілля. На папері залиша- ганізації, з проханням дослідити си- нуть тисячі шахтарів з одних і тих
ється позитивний висновок, а люди туацію. Такі експертні центри не мо- самих причин.
Перший центр буде створено
продовжують працювати в неспри- жуть бути об’єктивними у висновках
ще й через те, що, як правило, не на базі Донецької облпрофради.
ятливих умовах.
Тепер фактично не існує мають відповідних медичних фахівців 24 червня цього року Президія ФПУ
об’єктивної статистики щодо того, (з психології чи то з фізіології люди- на своєму засіданні прийняла відпона скількох робочих місцях проведе- ни). Їх спеціалісти займаються лише відну постанову. Чому саме в Донецьно атестацію, скільки людей працю- обладнанням, машинами, механіз- кій області? По-перше, там найбільють у шкідливих умовах праці, скіль- мами, тому зрозуміло, що вони не ша кількість членських профорганіки осіб травмуються на виробництві можуть кваліфіковано вивчити усі зацій з найбільшою кількістю членів
або отримують професійні захворю- обставини конфлікту. І зазвичай ро- профспілок. По-друге, це найпотужвання. Державні органи нагляду не биться висновок, що нещасний ви- ніший в Україні промисловий регіон
зацікавлені в реальних показниках, падок стався з необережності чи ви- і по-третє, там найбільша кількість
щоб не погіршувати свої звітні дані, ни потерпілого. А ця обставина дає працівників травмується і гине на виі тим самим дають змогу роботодав- можливість комісії не пов’язувати не- робництві.
Передбачається, що у центрі
цям приховувати реальний стан охо- щасний випадок з виробництвом,
рони праці на підприємствах, а що у свою чергу не погіршує дер- працюватиме широке коло профепрофспілки технічно не можуть жавну статистику виробничого трав- сійно навчених та атестованих фаефективно протистояти цим про- матизму й економить кошти Фонду хівців як на постійній основі за трусоціального страхування від нещас- довим договором, так і за одноразоцесам.
вою трудовою угодою. Основним
Утворюються парадоксальні си- них випадків на виробництві.
Така «експертна» оцінка зали- завданням центру незалежних екстуації, коли під час розслідування випадків травмування на виробництві, шає без страхових виплат потерпі- пертиз є надання експертно-теху тому числі й зі смертельними на- лого або сім’ю загиблого, що нерід- нічної та науково-методичної підслідками, виникають конфлікти. Тому ко позбавляє їх засобів для існуван- тримки технічній інспекції праці
голова комісії, представник Держ- ня. А роботодавець унаслідок таких профспілок під час здійснення гро-
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По-перше, пан І. Вакарчук
10.06.2009 р. оприлюднює на офіційному сайті МОН проект наказу
«Про вдосконалення нормативної
частини змісту підготовки фахівців»,
яким (п.1.6) у циклі нормативних дисциплін професійної та практичної
підготовки передбачається вивчення
дисципліни «Безпека життєдіяльності
(безпека життєдіяльності, основи
охорони праці)» в обсязі 72 годин
(практично подвійне скорочення навчальних ресурсів).
По-друге, 11.06.2009 р. відбулася прес-конференція Міністра освіти
і науки І. Вакарчука з приводу впровадження «вільної траєкторії студента», на якій було оприлюднено як
офіційну позицію МОН вищенаведені положення, зокрема, наміри щодо
скорочення викладання основ охорони праці всупереч вимогам ст. 18
Закону «Про охорону праці».
Нарешті, по-третє, Міністр освіти
і науки, всупереч положенням вищезазначеного листа МОН № 1/9-297,
підписав 09.07.2009 р. наказ № 642
«Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента», де вказано (п. 1.5):
«передбачити вивчення дисципліни
«Безпека життєдіяльності (безпека
життєдіяльності, основи охорони
праці)» в циклі нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки в обсязі 2 кредитів ЕСТS»,
тобто йдеться про практично подвійне скорочення навчальних ресурсів
на вивчення питань безпеки та ігнорування вимог Закону «Про охорону праці» та інших нормативноправових актів.
Нагадаємо терплячому читачеві,
що сьогодні в значній частині галузевих стандартів вищої освіти нормативної дисципліни «Основи охорони
праці» просто немає, що в частині
стандартів питання охорони праці
лише згадуються в якихось незрозумілих «блоках змістових модулів».
Наприклад, однією з самих масових на сьогодні спеціальностей є «Менеджмент організацій». Тільки дуже
лінивий не готує менеджерів. Але у вимогах до державної атестації управлінців на всіх освітньо-кваліфікаційних
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рівнях стандартом освіти не передбачено виконання розділу «Охорона
праці», як регламентовано тим же
наказом МОН № 420.
Отже, незважаючи на рішучу позицію Кабінету Міністрів України та
активну підтримку двох впливових відомств — МНС та Держгірпромнагляду — Міністерство освіти і науки тихенько згортає освіту з питань безпеки, охорони праці, цивільного захисту.
Як наслідок, сьогодні рівень виробничого смертельного травматизму в Україні в десятки разів перевищує відповідні показники в країнах
Євросоюзу (на одиницю валового
внутрішнього продукту). Якщо під
час створення однакової частки ВВП
від смертельного нещасного випадку гине на виробництві один німець
чи француз, один швед чи бельгієць,
один англієць чи шотландець, то в
Україні — 17, 37 або 61 людина відповідно.
Рівень смертності від нещасних
випадків невиробничого характеру
в Україні є втричі вищим, ніж у країнах Європейського союзу. За даними Держкомстату, за роки незалежності від нещасних випадків загинуло майже 1,3 млн. громадян України,
з них близько 1 млн. — працездатного віку. Отака тут гірка статистика.
Тут ми робимо паузу. Щоб насолодитися обіцяним відчуттям абсурду.
Але треба щось робити. Наші
пропозиції полягають, зокрема, у
наступному.
1. Ми звертаємося до МОН з наполегливим проханням подолати нарешті системну помилку в роботі
науково-методичних комісій під час
розробки освітньо-професійних
програм, коли навчання з питань
безпеки планується за напрямами
підготовки та спеціальностями ким
завгодно, тільки не фахівцями з безпеки. Треба просто вивести планування навчання з безпеки за межі
галузевих стандартів освіти. Галузеві
стандарти МОН не можуть визначати державні вимоги з безпеки.
2. Давно настав час конкретизувати, систематизувати та відповідним чином затвердити окремим нормативно-правовим актом державні

вимоги (вимоги з боку держави як замовника) до підготовки й атестації
фахівців з вищою освітою стосовно
їхніх компетенцій у сфері охорони
праці та промислової безпеки.
3. Пропонуємо МОН погодити з
Держгірпромнаглядом, МНС, затвердити та зареєструвати в Мін’юсті
наказ МОН «Про вдосконалення
навчання з охорони праці, безпеки
життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах
України», яким закріпити за навчальними дисциплінами «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці»
(молодший спеціаліст, бакалавр) та
«Охорона праці в галузі», «Цивільний захист» (спеціаліст, магістр) статус нормативних дисциплін, передбачити проведення обов’язкових
заходів державної атестації студентів з питань охорони праці на кожному освітньо-кваліфікаційному рівні
підготовки фахівців.
4. Пропонуємо також внести зміни до НПАОП 0.00-6.02-04 «Порядок розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.
№ 1112, якими передбачити, що в
форми актів розслідування нещасних випадків та професійних захворювань вносяться відомості стосовно потерпілого, а також осіб, які допустили порушення правил охорони
праці, а також обов’язково фіксувати в актах розслідування нещасних
випадків відомості про базову освіту
з питань охорони праці.
О. ЗАПОРОЖЕЦЬ, докт. техн.
наук, професор, голова науково-методичної комісії з цивільної безпеки МОН,
голова проблемної ради з навчання і
освіти з питань безпеки Міжнародної
академії безпеки життєдіяльності
(МАБЖД), А. РУСАЛОВСЬКИЙ,
канд. техн. наук, доцент, заступник
голови проблемної ради МАБЖД з
навчання і освіти з питань безпеки,
О. ЦИБУЛЬНИК, академік
Академії безпеки та основ здоров’я
України
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чергу, слугуватиме об’єктивному
аналізу стану охорони праці на підприємствах, що для профспілок
означає наявність законних підстав
для того, щоб змусити роботодавця
привести їх у відповідність до вимог
чинного законодавства.
У перспективі планується організувати експертні центри й у західному, північному, південному регіонах.
А далі, крім регіональних,— організувати філії в обласних центрах,
щоб оперативно реагувати на всі
запити підприємств, де функціонують
наші профспілкові організації. Адже
не секрет, що сьогодні голови профкомів, технічні інспектори праці
профспілок залишаються сам на
сам з роботодавцем і не мають змоги довести йому окремі факти порушення вимог з охорони праці, не
маючи об’єктивних досліджень і експертних висновків. До того ж не всі
голови профкомів перебувають на
звільнених профспілкових посадах і

не завжди можуть принципово стати
на захист працюючого, адже бояться самі залишитися без роботи.
Ми хочемо мати у центрі
експертно-технічні, діагностичні, медичні, санітарно-гігієнічні, науковометодичні групи, які будуть надавати
підтримку профспілкам передусім у
питаннях стосовно справедливого
домагання поліпшення умов праці.
Ми готові до того, аби до створення центрів долучилися Фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві, структурні
підрозділи Держгірпромнагляду, які
можуть увійти до статутних фондів
інших підприємств. І таке запрошення уже їм надіслали, цим самим засвідчуючи прозорість наших намірів
і готовність до співпраці.
Ми відкриті для всіх, бо мета Федерації профспілок — поліпшення
умов праці на підприємствах України для збереження життя і здоров’я
працюючих.

НА НОВОМУ КОМПЛЕКСІ

переробки руди в порту розроблено робочі технологічні карти, і від
кранівників вимагається, щоб перенесення цього вантажу грейфером з
трюму на склад або навпаки провадилося тільки над козирками. Якщо
переробляється марганцева імпортна руда (а вона буває пильною), то
кранівник за інструкцією має висипати вантаж у положенні, коли грейфер розташований якомога нижче.
Крім того, робітники ретельно прибирають територію причалу після
зміни, зачищуючи рештки вантажу.
Працівники комплексу забезпечені спецодягом, спецвзуттям, іншими ЗІЗ: респіраторами, масками тощо. Є побутові кімнати, кімната відпочинку.
Підрозділ по праву пишається
своїми спеціалістами. Це змінні бригадири О. Бєлогорцев, Ю. Головчанський, С. Броватий, А. Падаховський, І. Далекий, змінні диспетчери
О. Шолохов, В. Савчук, старший
стивідор В. Федорчук, змінні заступники начальника складу Е. Едель,
І. Лебеденко, В. Рудник, Т. Джумига,
змінні техніки С. Яровенко, О. Бадай
та багато інших.
Новий підрозділ порту зовсім ще
молодий, але результати його роботи вже непогані. Побажаємо колективу подальшої праці без аварій і
травм.

мадського контролю за додержанням законодавства про охорону
праці. А фінансову підтримку Федерації профспілок України буде спрямовано на зниження вартості послуг, які надаватиме центр підприємствам, установам і організаціям, де є
наші членські організації.
Якщо профспілка або роботодавець звернуться до Центру незалежних експертиз з охорони праці ФПУ,
наприклад, щодо підтвердження результатів атестації робочих місць за
умовами праці, і з’ясується, що попередні дані сфальсифіковані, то через суд результати буде скасовано.
Експертне підприємство, яке видало
недостовірні дані про умови праці на
робочих місцях, буде позбавлене дозволу та ліцензії на такого роду діяльність. Такий прецедент відіб’є охоту
тим, хто має право проводити атестацію робочих місць, до фальсифікації результатів, а роботодавцям — купувати їхні «послуги». Це, у свою
ВІСТІ З РЕГІОНІВ

ТРУДЯТЬСЯ УСПІШНО
Спеціалізований комплекс
з переробки руди створено на
ДП «Іллічівський морський
торговельний порт» у травні
2007 р. Тут працює 188 осіб, з
яких 124 — докери-механізатори. У 2008 р. при плані з
вантажопереробки 2,32 млн. т
фактично перевантажено
2,326 млн. т руди. Всього минулого року було оброблено
148 суден і близько 35 тис.
вагонів. Високих виробничих
показ ників досягнуто й у
першому півріччі цього року.

Н

а комплексі працюють досвідчені
спеціалісти, які розуміють, що,
здійснюючи контроль за експлуатацією техніки, вони тим самим знижують собівартість перевалки вантажів. Тому портальні крани, навантажувачі та інше устаткування функціонують у суворо заданому режимі
і за певним графіком.
Особливу увагу тут приділяють
питанням безпеки праці. Працівники
своєчасно проходять навчання та
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перевірку знань з питань охорони
праці, екзамени приймає постійно
діюча комісія, до складу якої входить
представник служби охорони праці
порту. Спеціалісти служби розробили переліки запитань для навчання
та перевірки знань, а також інструктажів. Це позитивно позначається
на виробничому процесі: адже добре підготовлений робітник не допустить порушень нормативних актів з
безпеки. Тож не випадково за два
роки підрозділ не допустив жодної
аварії чи травми.
Цьому також сприяє злагоджена
робота керівництва комплексу і
служби охорони праці порту. Завдяки своєчасним перевіркам, що проводяться під керівництвом начальника служби О. Іванова, його заступника Б. Якаби, вчасно виявляються
небезпечні фактори виробництва,
які можуть порушити порядок виконання робіт, призвести до нещасного випадку.
Працівники служби контролюють
безпеку переробки вантажу, який
перевантажується у «грейферному
режимі». Так, для того, щоб перевантаження руди було безпечним, застосовуються захисні козирки, що
розміщуються по борту судна. Для

Катерина ЦВІГУН,
наш власкор

