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ті чого на амбулаторне лікування на
правлено 58 осіб, на стаціонарне —
39, на лікувально-профілактичне та
санаторно-курортне — 37. Особли
ва увага приділяється виявленню оз
нак профзахворювань. Наприклад, у
2005 р. 72 працівники з першими оз
наками розвитку профзахворювань
були направлені для проходження по
дальших обстежень до клініки Харків
ського НДІ гігієни праці та профза
хворювань, а 48 з них рекомендовано
перейти на легшу роботу.
Проте саме у цьому питанні, за
словами Є. Землюк, і є найбільша
проблема. Заводські медики нині га
рантують, що пропрацювавши у
важких і шкідливих умовах праці
10— 12 років, працівник ВАТ має всі
можливості зберегти здоров'я. А ось

тш ш

рш Ьш О М
У м. Дружківкв
(Донецька область) для потреб
травматологів придбано
необхідне обладнання:
апарат штучної
вентиляції легенів, ларингоскоп
та ряд інших приладів,
без яких неможливе
надання екстреної допомоги
потерпілим на виробництві.
Як заявив міськии голова
В. Гнатенко, влада і надалі
робитиме все необхідне
ля зміцнення матеріальної
ази охорони здоров'я.
У першу чергу —
за рахунок спонсорської допомоги
промислових підприємств.
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Вирішення поставленого
Президентом України
В. Ющенком завдання —
якісне медичне
обслуговування сільського
населення — державні
санітарні лікарі
Дніпропетровщини
вбачають у необхідності
якіснішого
проведення попередніх
та періодичних медичних
оглядів працюючих.
В агропромисловому комплексі
(а це 20% від загальної кількості
зайнятих на виробництві)
профзахворювання виявляються
лише в поодиноких випадках.
Головна причина —
відсутність великокадрових
флюорографів,
апаратури для досліджень
вібраційної чутливості,
аудіометрії тощо.
Є гостра необхідність
проводити дослідження
на метгемоглобін, білірубін
та активність холінестерази.
А тим, хто має справу
з фтором та його сполуками,—
робити рентгенографію
трубчастих кісток.

На сторінках журналу «Охорона праці» неодноразово порушувалося питання про рівень професійної захворюваності в машинобудівній галузі, який невиправдано високий. Одним з «лідерів» за цим показником є ВАТ «Сумське науково-виробниче
об’єднання імені М. В. Фрунзе». Впродовж 2001—2005 рр. тут
було зареєстровано 458 випадків професійних захворювань.

П

ік захворюваності спостерігався у
За словами начальника відділу
охорони праці ВАТ «Сумське Н ВО іме
2002 р.— 110 випадків і в 2003 р —
ні М. В. Фрунзе» М. Шевченка, увага
126 випадків. Ця обставина стала
приводом для серйозної занепокоєноорганів місцевої влади до проблем
сті усіх зацікавлених сторін. У грудніпрофзахворюваності на найбільшому
в регіоні (близько 18 тис. працюючих)
2003 р. відбулося засідання Сумської
підприємстві була досить серйозною,
обласної ради з питань безпечної жит
тому адміністрація, трудовий колектив
тєдіяльності населення. На порядку
денному було одне питання: про стан
підприємства старанно почали зай
профзахворюваності на промислових
матися своїм «болючим питанням».
Адміністрація ВАТ уклала на початку
підприємствах області. Головуючий то
дішній перший заступник голови Сум
2004 р. договір на обслуговування з
Харківським НДІ гігієни праці та проф
ської облдержадміністрації М. Соко
захворювань. Досвідчені лікарі та вче
лов ознайомив присутніх з планом
ні НДІ тривалий час перебували у це
комплексних заходів, спрямованих на
хах і медсанчастині підприємства. Ба
усунення причин, що сприяють вини
кненню професійних захворювань. Ви
гато їхніх цінних пропозицій та реко
конувати намічене планувалося за «ра
мендацій було взято на озброєння
хунок посилення на всіх рівнях (область,
службою охорони праці та інженерно-лікарськими бригадами.
місто, район) спільних дій між: місцеви
ми органами виконавчої влади, відді
Істотно активізувала свою роботу
леннями виконавчої дирекції Фонду со
і заводська медико-санітарна части
ціального страхування від нещасних
на. За словами завідувачки цехово
го відділу М С Ч Є. Землюк, огляди
випадків на виробництві та профзахво
працівників підприємства проводять
рювань, органами санепіднагляду,
профспілками і роботодавцями.
ся тепер за графіком і на високому
рівні.
Заводчанам було запропоновано
більш системно працювати у напрямі
Щ ороку медогляди проходять по
виховання та розвитку своєї медиконад 12 тис. працівників. У 2005 р. бу
санітарної частини, забезпечення її
ло виявлено 480 загальних захворю
кваліфікованими кадрами, діагностич
вань (хронічні гастрити, гіпертонія,
ним обладнанням тощо.
артрити та поліартрити), в результа-

У Донецькій області одним
із важко вирішуваних питань
залишається утилізація пестицидів.
За даними СЕС,
тутнакопичилося понад 863 т
заборонених і непридатних
для застосування пестицидів,
причому 10% — безгосподарні.
Кожен четвертий склад,
в якому зберігаються пестициди,
перебуває
у незадовільному стані,
у 30% хімікатів
пакувальна тара
стала непридатною,
через що існує загроза
змішування препаратів
та забруднення
навколишнього середовища.
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У матеріалах, опублікованих у журналі «Охорона праці» (№ 5,
№ 8, 2004 р., № 4, 2005 р., № 3, 2006 р.) йшлося про бюрократичну тяганину при складанні санітарно-гігієнічної характ ерист ики умов праці однієї з колишніх робітниць ЗАТ «Хмельницька кондитерська фабрика (ХКФ) «Кондфіл», нині інваліда
II групи В. Євтушенко. Чи змінилося щось після виходу останньої публікації, чи був хтось прит ягнут ий до відповідальності за неуважне ставлення до розгляду скарг жінки? На жаль,
поки що ні.

Н

авпаки, до редакції надійшов
лист від головного лікаря Цен
тральної С Е С Л. Некрасової, в
якому автор не визнала критики
приводу необ'єктивності- складеної
Хмельницькою міською С ЕС санітар
но-гігієнічної характеристики умов
праці В. Євтушенко. І це незважаючи
на те, що суд ще 09.12.2005 р. ви
знав цю характеристику такою, що не
відповідає фактичним умовам праці, і
зобов'язав міську С ЕС у місячний тер
мін провести додаткову перевірку
умов праці В. Євтушенко та з ураху
ванням її результатів внести відповід
ні зміни.
Бачачи, що навіть після постанови
суду органи С ЕС зволікають із скла
данням характеристики, яка б відо
бражала дійсні умови праці, у кінці лю
того поточного року жінка зверну
лась з листом до Президента України
В. Ющенка з проханням покарати
бюрократів, які знущаються над нею —
інвалідом.
В. Євтушенко також звернулась із
листом до прокурора області. Повідо
мивши про прийняту судом постанову,
вона, зокрема, в своєму листі зазначи
ла: «...Кваліфіковано д о с л ід и т и умови
праці мого робочого місця, хоча би
станом на сьогоднішній день, ...можна
лише в ході проведення атестації ро
бочих місць. Але вона, на превеликий
жаль, всупереч вимогам постанови Ка
бінету Міністрів від 01.08.92р. № 442
на підприємстві свого часу не прово
дилась. Це було зроблено лише в

грудні 2002 р. і то неякісно. Складена
карта умов праці мого робочого місця
№ 22 була, за твердженням головно
зго експерта з умов праці відділу Дер
жавної експертизи умов праці М. Дуд
ченка, складена з порушенням вимог
нормативних актів.
Відповідно до висновку цього ж
експерта від 25.01.2005 р. № 6 атестаційною комісією при складанні фо
тографії робочого дня не була врахо
вана робота, виконувана за одиницю
часу, не проведені розрахунки кілько
сті виконаної роботи, потужності зов
нішньої роботи і таке інше».
В. Євтушенко попросила вжити
заходів прокурорського впливу до ад
міністрації ЗАТ «ХКФ «Кондфіл» щодо
виконання приписів державної поса
дової особи, проведення атестації
робочих місць на підприємстві з тим,
щоб у санітарно-гігієнічній характе
ристиці її робочого місця С ЕС внесла
відповідні зміни, як це вказано в по
станові суду.
Лист на адресу глави держави був
розглянутий у Секретаріаті Президен
та України, після чого надісланий для
вжиття відповідних заходів Державній
виконавчій службі в Хмельницькій
області. Щ о стосується звернення,
направленого до прокуратури обла
сті, то результати його розгляду менш
оптимістичні. Чому? Лист прокуратурі
області В. Євтушенко направила
03.03.2006 р., проте в передбачений
законом термін відповідь на нього не
надійшла. Це змусило жінку повторно

звернутись до обласної прокурату
ри. 12.05.2006 р. їй було повідомле
но, що лист направлений прокурору
м. Хмельницького, і що «за результата
ми його розгляду 20.04.2006 р. стар
шим помічником прокурора м. Хмель
ницького прийнято рішення про відмо
ву в порушенні кримінальної справи,
про що їй 20.04.2006 р. направлено
повідомлення. Порушень вимог Зако
ну «Про звернення громадян» при роз
гляді зазначеного звернення не допу
щено».
Разом з цим листом заявниця
знайшла в конверті вкладену в нього
копію листа прокуратури міста, який
нібито 20.04.2006 р. був направле
ний В. Євтушенко. Ось що в ньому на
писано: «Повідомляю, що в порушен
ні кримінальної справи за ст. 382 КК
України відносно службових осіб
Хмельницької міської С ЕС відмовлено
на підставі п. 2 ст. 6 КП К України. Згі
дно зі ст. 99-1 КП К України Ви маєте
право оскаржити постанову про від
мову в порушенні кримінальної спра
ви протягом 7 днів з дня отримання
повідомлення вищестоящому проку
рору або суду».
Виходить, як у тому прислів'ї: «На
городі бузина, а в Києві дядько».
О бласна прокуратура встановила,
що заява В. Євтушенко стосується
порушення її трудових та соціальних
прав з боку керівництва ЗАТ «ХКФ
«Кондфіл», а міська повідомляє, що
вона не вбачає підстав для притяг
нення до кримінальної відповідаль
ності службових осіб Хмельницької
міської СЕС. Оскільки із змістом ли
ста міської прокуратури жінка була
ознайомлена через два тижні після
того, як минув термін оскарження ви
щезазначеної постанови, та оскільки
у своїх відповідях органи прокурату
ри і словом не заїкнулись, яких захо
дів ними вжито до ЗАТ «ХКФ «Конд
філ», яке не виконує припису Держав-
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(більшість із нині реєстрованих пра
цівників, які м аю ть профза-

хворю вання, пропрац ю вала
н а сво їх д уж е д алеких від
сприятливих умов праці місцях
по 2 0 —25 р оків) навіть для
н а й зд о р о віш о го о р га н ізм у
пов'язана з ризиком отримання того чи іншого профзахворю вання. Тому досягнуті на

Підприємство власними силами
організувало виготовлення вібробезпечного ручного пневмоінструменту, і
тепер це щороку — понад 40 пневмомолотків і 65 пневмотрамбовок. Ви
готовлено тут, за пропозицією Харків
ського НДІ гігієни праці та профзах
ворювань, спеціальну установку пові
тряного душування з мікромасажем
рук робітників вібронебезпечних про
фесій у ливарному виробництві.
Серйозна увага приділялася ре
конструкції цехів та переоснащенню
виробництва сучасними видами об
ладнання: у 2005 р. реконструйова
но і модернізовано механоскладаль
ний цех № 7; впроваджувалася також
технологія безповітряного розпилен
ня лакофарбових матеріалів з вико
ристанням установок фірми «У/ІУ/А»
(Німеччина) та ін., що дає змогу змен
шити кількість важких ручних робіт,
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підприємстві впродовж 2004— І
2005 рр. позитивні зрушен- І
ня щодо зниження кількості *й
реєстрованих професійних за- К
хворювань уже в поточному V
році можуть бути зведені нані- щ
вець.
Адже багато хто з працю
ючих у ливарних і котельних цехах
поліпшити стан повітряного середо
мають по 1—2 форми профпатології.
вища як на робочих місцях, так і на
прилеглих територіях.
Наприклад, хронічні захворювання
дихальних шляхів (бронхіти і пневмоХороших результатів щодо ком
коніози), нейросенсорну приглухува
плексу показників у зниженні рівня ви
тість. Залишається дочекатися ознак
робничого травматизму, професійної
віброзахворюваності та підтвердити
захворюваності впродовж 2005 р.
діагноз, якщо на те є вагомі причини.
добилися колективи багатьох цехів.
Проте, на превеликий жаль, серед
А вони, судячи з даних лікарів-гігієністів з Сумської міськСЕС, у ливарно
них немає ливарного цеху (в 2005 р.
тут зареєстровано 16 випадків проф
му і котельних цехах, істотно, на жаль,
не покращуються.
захворювань), у восьмому котельноУ
2004—2005 рр. адміністрація механічному цеху — 8 випадків, а в
ВАТ також робила певні кроки, спря
цеху № 14 — 6 випадків. Ніяких істот
мовані на поліпшення умов праці
них позитивних змін, порівняно з по
переднім (три роки тому) відвіданням,
працюючих, профілактику професій
я не побачив.
них захворювань. На виконання за
«А чого ж іншого можна вимагати
ходів колективного договору розділу
«Охорона праці» в 2004 р. було витра
від ливарки?» — намагалися сказати у
чено 16 млн. грн., у 2005 р.— близько
виправдання мої супроводжувачі.
20 млн. грн. За 2005 р. загалом вве
Установку для очищення литва за до
помогою гідроудару можна викори
дено в дію і реконструйовано 24 при
пливно-витяжні вентиляційні системи.
стовувати тільки для обмеженої но

менклатури литва. Більшу ж частину
виробів, що відливають у цеху, о б 
рубують від землі та окалин за допо
могою рубальних пневмомолотків і
пневмошліфувальних машин. Нес
кладно уявити, який пекельний гуркіт і
сморід стоять на дільниці обрубуван
ня литва, коли одночасно включено
майже 20 пневмомолотків і стільки ж
шліфмашин. І в цих умовах люди пра
цюють день у день впродовж багатьох
років...
Побачені у ливарному, а потім і в
деяких інших цехах умови праці нав
ряд чи додавали оптимізму під час
оцінки становища, що складається
нині з профзахворюваністю на під
приємстві. Воно, судячи з усього, зно
ву може тут істотно загостритися.
Тільки за 5 місяців 2006 р. у працівни
ків ВАТ зареєстровано 39 випадків
нововиявлених профзахворювань.
Але не будемо забігати
наперед і звинувачувати ко
гось у небажанні, врештірешт, займатися питаннями
поліпшення умов праці.
Та хочеться дізнатися, чо
му трудовому колективу, який
може виготовляти унікальні
вироби і який до того ж був і
залишається монополістом що
до виробництва обладнання
для нафтогазового комплек
су всього колишнього СРСР,
не під силу навести належ
ний порядок у ливарному
цеху? Невже для цього треба
проводити чергові засідання
ради з питань безпечної життєдіяль
ності населення, інші багатолюдні,
але малоефективні бюрократичні за
ходи?..
Може, все-таки необхідно самим
робітникам подбати про умови праці
на своїх робочих місцях, і якщо робо
тодавець у чомусь неправий, то вони
й повинні поправляти його. Як це вза
галі і відбувається у розвинених євро
пейських країнах.

Вадим КОБЕЦЬ,

наш власкор

На знімку:

заступник начальника відділу охорони
праці ВАТ «Сумське Н ВО
імені М. В. Фрунзе» О. Мисенко
та інженер відділу В. Мисенко
обговорюють підсумки роботи
інженерно-лікарських бригад.
Фото автора
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мої експертизи умов праці, то стає ли так званий акт санітарно-епідеміозрозуміло, що без лукавства тут не логічного обстеження об'єкта, з якого
обійшлося.
випливає, що документи про обсяги
навантажень, норми виробітку пере
Це тим більш обурливо, бо ще
міщення вантажів за зміну В. Євту
24.03.2006 р. начальник головного
управління праці та соціального захи
шенко свого часу знищені. Посилаю
чись на дані замірів, які 16.12.2002 р.
сту населення облдержадміністрації
проводились лабораторією експерти
Р. Білик звернувся до прокурора
області І. Мельничука з листом, в яко зи умов праці, перевіряючі резюмува
му попросив вжити відповідних захо ли, що «внести зміни... в санітарно-гідів щодо притягнення до відповідаль
гієнічну характеристику умов праці
В. Євтушенко в частині обсягу наванта
ності керівника ЗАТ «ХКФ «Кондфіл»,
який не виконує вимог припису Дер жень не представляється можливим».
жавної експертизи умов праці.
Давайте проаналізуємо інформацію,
04.04.2006
р. ЗАТ «Х К Ф «Кондвикладену в акті санітарно-епідеміо
філ» звернулося до суду із заявою
логічного обстеження об'єкта, складе
роз'яснити порядок виконання прий
ного працівниками С ЕС та ЗАТ «ХКФ
«Кондфіл».
нятої ним 09.12.2005 р. постанови
про внесення змін до санітарно-гігієНе знаю, наскільки добросовісно
нічної характеристики умов праці
робила обстеження лабораторія екс
В. Євтушенко в частині обсягу наванта
пертизи умов праці, але відповідно до
висновку головного експерта умов
жень, яких вона зазнавала під час ро
боти на підприємстві. Одними із ос
праці Державної експертизи умов
праці М. Дудченка, карта умов праці
новних аргументів при цьому були ті,
робочого місця В. Євтушенко була
що працівниця у товаристві не пра
цює з 2001 р., а тому, мовляв, немає
розроблена і заповнена з порушен
ням вимог нормативно-правових актів
можливості провести заміри з по
дальшим розрахунком напруженості
і визнана ним такою, що втратила
її праці та що відповідні документи,
чинність. Атестаційною комісією під
приємства при складанні фотографії
за якими можна було б уточнити умо
ви праці жінки, не збереглися. На судо
робочого дня не була врахована ро
бота, виконувана за одиницю часу,
вому засіданні, як слід було очікувати,
внаслідок чого не були проведені роз
цю заяву двома руками підтримав
рахунки кількості виконаної роботи і
представник міської СЕС.
Дослідивши матеріали, суд прийня
потужності зовнішньої роботи. О с 
тою ухвалою залишив заяву без задо кільки в січні 2005 р. цей висновок був
волення, оскільки постанова, на його направлений у ЗАТ «ХКФ «Кондфіл»
думку, є цілком зрозумілою, тим біль та у міську СЕС, то чи вправі були пе
ревіряючі в своєму акті посилатись на
ше за наявності припису Державної
експертизи умов праці. За добре від- дані карти умов праці робочого місця
режисованим сценарієм з апеляцій
В. Євтушенко?
Але перейдемо до перебігу подій,
ною скаргою на ухвалу суду першої
що розвивались після складання го
інстанції до апеляційного суду тепер
резвісного акта. 30.05.2006 р. голов
уже звернулась міська СЕС. Проте ко
легія апеляційних суддів у цивільних
ний державний санітарний лікар
справах апеляційного суду Хмельниць м. Хмельницького О. Рибак видав наказ
Ne 32 такого змісту: «...оскільки вста
кої області 30.05.2006 р., розглянув
ши скаргу міської СЕС, дійшла виснов
новити додаткові відомості щодо об
сягу навантажень Євтушенко В. П. під
ку, що «її доводи є безпідставними, ос
кільки вони не містять незрозумілих
час її роботи в товаристві не видалось
висновків суду, викладених у резолю можливим... наказую: 1. Внести зміни
в санітарно-гігієнічну характеристи
тивній частині постанови суду». Відтак
ку умов праці Євтуш енко В. П. від
апеляційна скарга міської С ЕС зали
26.07.2001 р., додавши до неї лист
шена без задоволення, а ухвала суду
ЗАТ «ХКФ «Кондфіл» від 25.04.2006 р.
першої інстанції — без змін.
Але й після цього тяганина не за (в даному листі товариство вже в кот
кінчилась. Імітувавши додаткову пере
рий раз запевняє міську С ЕС, що в
нього немає даних про роботу В. Є в
вірку умов праці, лікарі міської С ЕС та
посадовці ЗАТ «ХКФ «Кондфіл» скла тушенко, оскільки, мовляв, відповідні
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документи були свого часу знищені. —
Прим, автора), а також акт санітарноепідеміологічного обстеження об'єкта
від 25.04.2006 р. та вважати ці доку
менти невід'ємними додатками вказа
ної характеристики...»
З міської С Е С у Державну вико
навчу службу полетіла депеша тако
го змісту: «... на виконання постано
ви суду від 30.05.2006 р. внесені змі
ни в санітарно-гігієнічну характери
стику умов праці Євтушенко В. П. від
26.07.2006 р.».
На думку автора, цей класичний
зразок бюрократичного виверту
з'явився на світ не тільки тому, що
міська С ЕС вперто захищає честь сво
го мундира, а й тому, що органи про
куратури не здійснювали нагляд за ви
конанням згадуваної постанови Кабі
нету Міністрів, не відреагували на
лежним чином на звернення началь
ника головного управління умов праці
та соціального захисту населення обл
держадміністрації Р. Білика та В. Є в
тушенко, не змусили ЗАТ «ХКФ «Конд
філ» виконати припис Державної екс
пертизи умов праці щодо дослідження
та внесення до карти умов праці ро
бочого місця В. Євтушенко додатко
вих показників.
Як бачимо, до розв'язки ще дале
ко. Роботодавець і державні мужі, за
бувши про свій обов'язок перед сус
пільством, уже п'ять років поспіль во
дять по колу хвору жінку. Своїми діями
(чи бездіяльністю) крючкотворці підри
вають віру в торжество закону в на
шій країні, компрометують владу.

Та все ж світло в кінці тунелю має
бути. І хоча, як іронічно зауважив
М. Жванецький, цей тунель щось дов
го не закінчується, я все ж вірю, що на
стане час, коли права наших співвіт
чизників охоронятимуться як нале
жить, коли людина, її життя та здо
ров'я будуть найвищою соціальною
цінністю не на словах, а на ділі.
Ну а те, що сьогодні діється в ЗАТ
«ХКФ «Кондфіл» та деяких державних
установах, на думку автора, не що ін
ше, як агонія. Суспільство не буде віч
но терпіти свавілля амбіційних і чер
ствих чиновників. Воно рано чи пізно
викине їх на смітник історії, тобто ту
ди, де їм давно належить бути.

Василь СОПІЛЬНЯК,
наш власкор

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
К щ ш тш м
р яд ко м
Починаючи з 01.04.2001 р.
( з набранням чинності Закону
•П р о загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування від нещасного
випадку на виробництві
та професійного
захворювання, які спричинили
втрату працездатності»)
Фонд соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві
та професійних
захворювань України
(далі— Ф онд)
проводить роботу, основним
напрямом якої є
своєчасне і в повному
обсязі відшкодування шкоди,
заподіяної працівникові
внаслідок ушкодження
його здоров'я або в разі
його смерті, та проведення
страхових виплат особам,
які перебували
на його утриманні.
V результаті цього створено
дієву систему гарантій
потерпілим Счленам їхніх сімей)
щодо відшкодування шкоди.
За цей період з бюджету
Фонду виплачено
5.3 млрд. грн.
Станом на і липня 2006 р.
Ф онд провів страхові виплати
318.3 тис. осіб (членам їхніх сімей).
Крім того, на виконання
законів про щорічні
державні бюджети
протягом 2002—2005 рр.
Фондом на погашення
заборгованості шахтарям,
яка склалася станом
на 1 квітня 2001 р .,
з регресних позовів та виплат
одноразової допомоги
у разі втрати
професійної
працездатності
було витрачено коштів
на суму 314,65 млн. грн.,
що суттєво зняло
соціальну напругу
в шахтарських регіонах України.
Ці витрати Ф онду
не враховані при затвердженні
страхових тарифів
та посилили навантаження
на витратну частину
бюджету Фонду.
За період 2001-20 05 рр.
суттєво збільшилася сума
середньомісячного розміру
страхової виплати
на одного потерпілого та особу,
яка має право на страхову
виплату в разі
смерті потерпілого.
У 2001р. вона становила 119,01 грн.,
у 2 0 0 5 р .— 383,44 грн.,
або збільшилася в 3,22 разу.
V I півріччі 2006 р.
ця сума становила 455,95 грн.,
що на 30% більше,
ніж у І півріччі 2005 р.

ВІСТІ З РЕГІОНІВ

ПРАЦЮЄМО БЕЗ НЕПОРОЗУМІНЬ
ТА ВЗАЄМНИХ ДОКОРІВ
Останнім часом на сторінках журналу «Охорона праці» часто висвіт лю ю т ься непрост і взаєм овідносини м іж двома
структурами, на які законодавством покладено багато спільних завдань, — територіальними управліннями Держпромгірнагляду та робочими органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд). Хотілося б висловити свою
думку з цього приводу і поділитися власним досвідом про співпрацю з посадовцями державних наглядових органів.

В

ідповідно до Закону «Про з а 

плуатацію 79 робочих місць, 23 діль
ниць, 9 цехів, за порушення законо
гальнообов'язкове державне со
давства з охорони праці 68 посадо
ціальне страхування від нещас
ного випадку на виробництві тавих осіб притягнено до адміністратив
ної відповідальності. Ми брали участь
професійного захворювання, які спри
у роботі 37 комісій, у тому числі 9 —
чинили втрату працездатності» та По
з приймання в експлуатацію вироб
ложення про службу страхових екс
ничих об'єктів, 28 — з перевірки знань
пертів з охорони праці проведення
з питань охорони праці працівників.
профілактичних заходів, спрямованих
Користь від такої співпраці велика,
на усунення небезпечних виробничих
оскільки це знімає напругу та незадо
факторів, запобігання нещасним ви
волення з боку роботодавців щодо
падкам, покладається на страхових
кількості здійснення перевірок різни
експертів з охорони праці.
ми структурами. Постійно тримаємо
Волею долі ось уже п'ятий рік я
на контролі усунення порушень, вияв
спільно з головним державним ін
лених під час обстежень.
спектором Хмельницької державної
У ході проведення спільної пере
інспекції охорони праці на виробниц
вірки стану охорони праці на Старотвах підвищеної небезпеки та гірни
костянтинівському заводі залізобе
чого нагляду Г. Хоменком, спеціалі
тонних шпал було виявлено ряд гру
стами управління праці та соціально
го захисту населення райдержадмінібих порушень нормативно-правових
страції і міськвиконкому працюємо
актів з охорони праці. За її наслідка
над створенням здорових і безпечних
ми директору заводу В. Кучеру вида
но відповідний припис, за порушення
умов праці на виробництві. Маючи
великий досвід, Григорій Іванович з
першого дня знайомства подав руку
допомоги і став учителем, другом та
наставником в організації та прове
денні профілактики виробничого
травматизму. Протягом 2005 р. мною
здійснено 87 перевірок підприємств з
питань дотримання чинного законо
давства з охорони праці, з них 51 —
спільно з державним інспектором, у
ході яких виявлено 1419 порушень,
внесено 87 подань власникам під
приємств. Під час спільних перевірок
Г. Хоменко заборонив подальшу екс

виплаті відшкодувань потерпілим та
членам їхніх сімей, що є найбільшою
витратною частиною його бюджету...

— Станом на 1 січня 2006 р. в
області страхові виплати від Фонду
отримують 12 836 потерпілих та чле
нів їхніх сімей. У 2001—2005 рр. кіль
кість одержувачів виплат збільшилася
на 2760 осіб.
Найбільшу питому вагу у загаль
ному обсязі відшкодувань становлять
виплати щомісячних страхових сум.
Протягом п'яти років на щомісячні
страхові виплати потерпілим відшко
довано понад 187 млн. грн., на щомі
сячні страхові виплати членам сімей
потерпілих — 10,5 млн. грн., на виплату
сум одноразової допомоги в разі стій
кої втрати професійної працездатності

— Крім страхових відшкодувань
потерпілим, також надається допомо
га на санаторно-курортне лікування,
лікування у лікувально-профілактичних закладах, протезування, забезпе
чення медикаментами, лікарськими
засобами та інвалідними візками, на
призначені види доглядів.
З року в рік Фонд витрачає все
більше коштів для надання медико-соціальної реабілітації. Якщо у 2001 р.
сума витрат становила 55,7 тис. грн.,
то у 2005 р. профінансовано май
же 2 млн. 200 тис. грн. Витрати на ці
види відшкодувань збільшились майже
у ЗО разів.
Для придбання путівок на тендер
ній основі укладаються договори із
санаторіями та курортами різного
профілю. За п'ять років роботи таки
ми путівками забезпечено 2576 по
терпілих інвалідів.
— Оресте Володимировичу, яким

є Ваше бачення виробничого травма
тизму на підприємствах Львівщини, чи
задовольняє Вас профілактика неща
сних випадків, професійних захворю
вань? Якщо так, то що зроблено з бо
ку Фонду для її проведення?

ди — начальник відділення виконав
чої дирекції Фонду у Старокостянтинівському районі М. Павлюк, постій
но розглядаються питання про хід
виконання програми поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та ви
робничого середовища, виконання
Указу Президента від 13.07.2001 р.

№ 515/2001 «Про невідкладні захо
ди щодо запобігання виробничому
травматизму та професійним захво
рюванням» на підприємствах, в уста
новах та організаціях міста і району,
про стан виробничого травматизму,
роботу відділення виконавчої дирек
ції Фонду, управління праці та со
ціального захисту населення райдержадміністрації та міськвиконкому що
до його профілактики і ряд інших ак
туальних питань. На такі засідання
часто запрошуються сільські голови,
керівники та інженери з охорони
праці підприємств. Керівники підпри
ємств, де були допущені нещасні ви

вдалося добитись від роботодавця
позитивних результатів у роботі. З а 
раз воно є базовим з охорони праці
в місті, на ньому ефективно функціо
нує система управління охороною
праці. Завод неодноразово визна
вався переможцем у проведенні кон
курсів на кращого роботодавця року
в номінації «Безпека виробництва».
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— Важливою складовою допомоги
потерпілим на виробництві є їх медико-соціальна реабілітація. У чому кон
кретно вона проявляється в області?

державний інспектор з охорони пра
ці Г. Хоменко, а одним із членів ра

із головним державним інспектором
Хмельницької державної інспекції
охорони праці В. Микитком. Запору
кою в цьому став принциповий підхід
до оцінки стану охорони праці на під
приємствах як з боку державного ін
спектора, так і з боку виконавчої ди
рекції Фонду. З подачі Хмельницької
Д ІО П та відділення виконавчої дирек

контроль хід виконання заходів щодо
усунення виявлених порушень, нам

ЗА СТАТИ СТИ КО Ю —
ЛЮДИ ТА ЇХНІ ПРОБЛЕМИ

профінансовано 33,4 млн. грн., одно
разової допомоги у разі смерті по
терпілого — 17 млн. грн.

На засіданнях районної та міської
координаційних рад з питань безпеч
ної життєдіяльності населення, за 
ступником голови якої є головний

законодавства з охорони праці поса
дових осіб притягнено до адміністра
тивної відповідальності. Взявши під

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

значно спростило і прискорило цей
процес. У 2005 р. вперше було вико
нано плановий показник надходжень
страхових внесків, розрахований на
підставі макроекономічних показни
ків росту фонду оплати праці у Львів
ській області.
І все ж внесків, сплачуваних робо
тодавцями Львівщини, недостатньо
для покриття страхових відшкодувань
потерпілим, щорічно витрати переви
щують надходження в середньому на
8— 10 млн. грн. Навіть у тому ж 2005 р.,
коли було акумульовано значні кош
ти, дефіцит Фонду у Львівській області
сягав 11,5 млн. грн.
— Суть діяльності Фонду полягає у

Злагоджено працюємо під час роз
слідування нещасних випадків. Підчас
проведення спеціальних розслідувань
з початку спільної роботи жодного ра
зу ні я, ні члени комісії не викладали
своєї окремої думки. Всі принципові
питання, що виникають, ми узгоджує
мо у робочому порядку колегіально,
причому з самого початку.

падки, звітують про хід виконання за
ходів щодо усунення їх причин. Зміст
принципових розмов, що відбувають
ся на засіданнях, періодично висвіт
люється у місцевих засобах масової
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З появою Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
(далі — Фонд) було знят о соціальну напругу, що зумовлювала
ся зволіканням із відшкодува
ш коди пот ерпілим, які втрат или
здоров’я на виробництві. Своєчасне
отримання ст рахових виплат додало людям віри в майбутнє, у те, що
держава спроможна захист ит и своїх
громадян.
Аргументами на користь такого
твердження стали факти, які під час
розмови з власним кореспондентом
ж урналу Степаном ПОПОВИЧЕМ
навів начальник управління виконавчої дирекції Фонду у Львівській област і О. КЛИМКОВИЧ.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

—
Статистика виробничого трав
матизму та професійних захворю
вань свідчить, що за кількістю страхо
вих випадків, пов'язаних з виробниц
твом, Львівська область займає 7 міс
це в Україні, за кількістю нещасних
випадків зі смертельними наслідка
ми — 9 місце і за кількістю професій
них захворювань — 4 місце. За остан
ні п'ять років у Львівській області за
фіксовано 4459 нещасних випадків,
або 3,4 % від загальнодержавного
показника, 193 нещасні випадки —
зі смертельними наслідками. Невтіш
ний показник і професійних захворю
вань, яких упродовж п'яти років вияв
лено 2884 випадки.
Найвищий рівень виробничого
травматизму у Львівській області на
підприємствах вуглевидобутку — 63%
загальної кількості нещасних випад
ків, майже 99% — професійних захво
рювань. Професійним захворюван
ням найчастіше піддаються гірники,
робітники очисного вибою, машині
сти, комбайнери, прохідники, кріпиль
ники, котрі за роки багаторічної пра
ці одержують переважно захворю
вання органів дихання та опорнорухового апарату.
Відповідно до чинного законодав
ства підприємства не несуть належної
відповідальності за допущений неща
сний випадок. Страхові виплати по
терпілому здійснює Фонд. На нього
покладене і відшкодування моральної
шкоди. Тоді як Законом передбачено
лише покарання посадових осіб під
приємств за несвоєчасне інформу
вання Фонду про нещасний випадок
на виробництві — адміністративний
штраф у розмірі від 136 до 255 грн.
Але навіть така штрафна санкція сут
тєво зменшила приховування робо
тодавцями нещасних випадків.
Особливо активно «проявлялися»
професійні захворювання у 2002 р.
З а темпами росту профзахворю
вань показники Львівської області,
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інформації.
Повне взаєморозуміння склалося

ції Фонду у Старокостянтинівському

— Ефективність запровадженого
районі минулого року прокуратура і п'ять років тому соціального страху
притягнула до кримінальної відпові- і вання життя і здоров'я працюючих
підтверджується і у Львівській області.
дальності за ст. 272, ч. 2 Криміналь
Управління виконавчої дирекції Ф о н 
ного кодексу України службових осіб
СТОВ «18 липня», які допустили пору- : ду тісно співпрацює з головним уп
шення вимог нормативно-правових ; равлінням праці і соціального захис
актів з охорони праці, що потім при- | ту населення, головним управлінням
охорони здоров'я, структурами санзвело до травмування працівника.
До такої ж відповідальності цього ро- ! епідслужби області, обласним цент
ром медико-соціальної експертизи.
ку було притягнено бригадира буді
Свою діяльність воно узгоджує з об'єд
вельної бригади С ТО В «Промінь»,
нанням профспілок Львівщини, тери
який, грубо порушивши вимоги пра
торіальним управлінням Держпромвил безпеки, допустив експлуатацію
гірнагляду по Львівській області, З а 
деревообробних верстатів без захис
хідним експертно-технічним центром,
них огороджень, не здійснював конт
органами державної влади і місцево
роль за додержанням технологічних
го самоврядування у районах обла
процесів, правил експлуатації машин,
сті, Львівською обласною асоціацією
механізмів, устаткування та інших за
інвалідів. Така співпраця дає доволі
собів виробництва, що призвело до
значимі результати.
травмування працівника.
— Оресте Володимировичу, якою
Разом з державними інспектора
є структура та кадрове забезпечення
ми ми надаємо консультативну допо
робочих органів виконавчоїдирекції
могу роботодавцям у розробці комп
Фонду?

лексних заходів щодо досягнення
— Для виконання завдань Фонду
встановлених нормативів безпеки, гі
на території області створено 24
гієни праці та виробничого середови
міські і районні відділення та облас
ща, підвищення існуючого рівня охо
не управління. Найбільше відділен
рони праці, запобігання випадкам ви
ня за обсягом обслуговування по
робничого травматизму. Після цього
терпілих — у Львові, яке обслуговує 6
здійснюємо обопільний контроль за їх І районів міста, та відділення у Червовиконанням. Завдяки тісній співпраці ; нограді, яке працює з місцевими
шахтами. Діяльність Фонду відповід
з державними інспекторами, органа
но до статутних вимог забезпечують
ми місцевої влади та прокуратури
20 страхових експертів з охорони
вдалось досягти зниження рівня ви
праці, 8 юрисконсультів, 7 спеціаліс
робничого травматизму (порівняно з
тів
з питань медичного обслугову
2001 р.) на 86%.
вання, 54 спеціалісти займаються пи
Хочу закликати всіх, хто відповід
таннями
реєстрації роботодавців та
но до покладених обов'язків повинен
збором страхових внесків, 48 спе
перейматися охороною праці, спря
ціалістів
—
питаннями страхових відмувати свої зусилля не на задоволен
шкодувань.
ня власних амбіцій, а на проведення
— Як виглядає Реєстр страхуваль
профілактики виробничого травма
ників області і чи задовольняє надход
тизму. Тільки так ми зможемо змусити

ження від них страхових коштів?

роботодавців поважати Закон, доби- |
— Станом на початок 2006 р. у
тись створення здорових і безпечних |
районних і міських відділеннях налі
умов праці на виробництві.
чується 47 498 платників страхових
внесків до Фонду, в т. ч. 33,5 тис.
О.
П Е Р В А К , страховий експерт з
юридичних осіб і майже 14 тис. фізич
охорони праці відділення виконавчої ди
них осіб, які використовують працю
рекції Фонду соціального страхування від
найманих робітників.
нещасних випадків на виробництві та
З липня 2005 р. реєстрація страху
професійних захворювань у Староко
вальників здійснюється за принци
стянтинівському районі Хмельницької
пом «єдиного вікна» у чіткій взаємодії
області
з державними реєстраторами, що
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зокрема на вуглевидобувних підпри
ємствах, були найвищими в Україні.
З числа осіб, яким професійне захво
рювання встановлювалося вперше,
понад 40% були віком від 60 до 70 ро
ків і навіть 80 років. Такі парадокси
спричинили певні соціальні причини.
Раніше внаслідок скрутного фінансо
вого становища підприємств зроста
ла заборгованість з регресних ви
плат, а тому у потерпілих були неве
ликі шанси отримати відшкодування
за професійне захворювання. Вве
дення в дію Закону «Про загально
обов'язкове державне соціальне стра
хування від нещасного випадку на ви
робництві...» і поява Ф онду, яким
гарантувалася своєчасна і в повно
му обсязі виплата страхових відшко
дувань потерпілим, каталізував про
цес свого роду виведення з тіні про
фесійні захворювання, набуті раніше.
Довелося глибше вивчати психоло
гію і мотивацію заявників, всесторонньо аналізувати мотиви їхніх звер
тань. До цього були залучені спеціалі
сти управління Фонду, посадові осо
би теруправління спільно з праців
никами санепідслужби, обласного
відділення профпатології і ДХК (Дер
жавної холдингової компанії) «Львіввугілля». Не обійшлося без спільних
нарад представників установ проф
патології, санепідслужби, судмедекс
пертизи, М СЕК, управління охорони
здоров'я, під час яких обговорюва
лися доволі непрості питання диспан
серизації таких хворих, відповідності
санітарно-гігієнічних характеристик
умов праці реальним умовам, встано
влення причинного зв'язку захворю
вання з умовами праці, причинного
зв'язку смерті потерпілого з профза
хворюванням.
З метою профілактики виробни
чого травматизму і професійних за 
хворювань працівники відділення
Фонду у Львівській області практику
ють надання роботодавцям консуль
тацій працеохоронного спрямуван
ня. За кошти Фонду пройшли нав
чання 1208 спеціалістів з охорони
праці підприємств, установ і організа
цій області, на що витрачено близько
143 тис. грн. 420 тис. грн. спрямовано
на виконання Регіональної програ
ми поліпшення стану безпеки, гігієни
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праці та виробничого середовища
на 2002—2005 рр. За ці кошти за 
куплено засоби індивідуального та
колективного захисту, зокрема для
ДП «Львіввугілля» — 200 респірато
рів, 19 800 протипилових фільтрів,
800 пар гумового взуття; для праців
ників рентгенкабінетів лікувальних
закладів — захисні фартухи; для пра
цівників житлово-комунального гос
подарства — переносні газові аналі
затори.
Придбано нормативну літературу
та довідники з питань охорони праці
для установ бюджетної сфери, місь
ких та районних бібліотек, служб охо
рони праці підприємств, Львівського
центру науково-технічної інформації
та інших.
— Гадаю, що інваліди виробництв

не залишаються зі своїми болячками
сам на сам, вони користуються під
тримкою в залученнідо громадського
життя?

— Залучення потерпілих та інвалі
дів внаслідок трудового каліцтва до
участі у громадському житті є одним
із соціально значимих завдань Ф о н 
ду. Для їх вирішення управління тісно
співпрацює з обласною асоціацією
інвалідів, її районними структурами,
громадськими організаціями, а також
безпосередньо з потерпілими. Два
останніх роки управління бере участь
в організації та проведенні обласної
спартакіади інвалідів. До Міжнарод
ного дня інвалідів відбувається шахо
во-шашковий турнір за участю інвалі
дів праці. Для інвалідів І групи офор
млено передплату на 2006 р. на газе
ту «Благовіст» — часопис Всеукра
їнського об'єднання інвалідів.
Зроблено все можливе для забез
печення безперешкодного доступу
осіб з обмеженими фізичними можли
востями до службових приміщень Ф о н 
ду. Споруджено пандуси, зокрема у
відділенні Червонограда, де найбіль
ше заявників-інвалідів, є зручні поруч
ні на сходових маршах, сигнальні
дзвоники для виклику спеціаліста
Фонду до входу на вимогу потерпіло
го, обладнано кімнати для прийому
потерпілих.
— Послухавши Вас, складається

враження, що проблеми обходять ко
лектив, який Ви очолюєте...

—
У жодному разі ні. Вони виника
ють, і їх потрібно як слід вирішувати.
Бо за кожною такою справою — май
бутнє травмованої на виробництві
людини, її благополуччя, врешті, не
допущення повторень подібних ви
падків.
У діяльності управління та відді
лень Фонду у Львівській області на
першому плані стоять питання профі
лактики, спрямовані на усунення шкід
ливих і небезпечних виробничих фак
торів, запобігання нещасним ви
падкам на виробництві та професій
ним захворюванням, а також відно
влення здоров'я та працездатності
потерпілих.
А стосовно поточних проблем, то
їх чимало, а саме:
введення до складу відділень уп
равління Фонду юристів, спеціалістів
медичного фаху, страхових експертів,
спеціалістів з програмного забезпе
чення;
забезпечення відділень у райо
нах і містах області належними примі
щеннями для обслуговування страху
вальників та застрахованих осіб.
До того ж невиправданим є те, що ра
йонним відділенням Львова відведені
4—5 поверхи, що через відсутність
ліфта створює суттєві труднощі для
відвідувачів-інвалідів;
забезпечення районних відді
лень Ф онду службовим транспор
том дало б змогу оперативно роз
слідувати нещасні випадки, своєча
сно проводити у віддалених місцево
стях перевірки підприємств з питань
профілактики виробничого травма
тизму та створення належних умов
праці.
Жодне із здобутих досягнень со
ціального захисту працюючих не мо
же бути втрачене. Охорона і безпе
ка праці мають стати вирішальними
засобами збереження здоров'я і
життя людей у процесі їхньої профе
сійної діяльності. Враховуючи високу
роль людини праці, її діяльність в інте
ресах суспільства, сторони соціаль
ного партнерства — держава, робо
тодавці та профспілки — повинні
спрямовувати об'єднані зусилля пе
редусім на забезпечення захисту ін
тересів працюючих, охорону їхнього
життя і здоров'я.

