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Шановні читачі журналу «Охорона праці»!
Щиро вітаю вас з Новим 2010 роком!
Минулий рік для Держгірпромнагляду став періодом
впровадження нових підходів, спрямованих на підвищення
ефективності нагляду. Сучасні нагальні потреби суспільства
ставлять перед фахівцями Комітету нові завдання, вимагають
докорінних змін в ідеології нашої діяльності.
Сьогодні триває реформування системи державного нагляду, оптимізується структура Комітету. Ще минулого року
в більшості областей ліквідували проміжні ланки державного нагляду – інспекції, скоротивши кількість адміністративних посад. Зараз організовуємо потужні спеціалізовані
міжрегіональні інспекції, які діятимуть за принципом єдності
підходів, форм та методів роботи. До їх складу увійдуть професійні кадри, підготовлені відповідно до специфіки нагляду.
Ці структури забезпечать оперативний контроль за потенційно небезпечними промисловими галузями, які нерівномірно
представлені в регіонах. Таким чином ми концентруємо зусилля саме там, де наявні найбільші виробничі ризики.
Кардинальних змін потребують підходи до управління охороною праці. Адже ефективна система управління має навіть
більший вплив на стан промислової безпеки, ніж нагляд. І
1210 рік у цьому питанні є визначальним.
Одним із нових та ефективних методів управління стане
запропонований нами принцип декларування підприємствами
із середнім та незначним ступенем ризику стану промислової
безпеки. Це дасть змогу підвищити відповідальність власників
та зменшити адміністративне навантаження на бізнес.
Комітет впроваджує якісно нові підходи до управління охороною праці на регіональному рівні. Більше уваги приділятиметься організаційно-методичному керівництву в областях,
що охоплюватиме органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, регіональні об'єднання наших соціальних партнерів – роботодавців та профспілок. Ми забезпечимо постійний
моніторинг і комплексний аналіз стану безпеки праці, розробки, впровадження та функціонування систем управління охороною праці на підприємствах кожної області.
На часі суттєве покращання якості розслідування нещасних випадків. Для цього в кожному регіоні ми створюємо
окремі відділи. Вони займатимуться виключно розслідуванням, взявши на озброєння досвід правоохоронних органів. Це
дасть змогу зробити розслідування нещасних випадків більш
об'єктивним та професійним.
У 2010 році стартує масштабний міжнародний проект
Держгірпромнагляду та Міжнародної організації праці, спрямований на розроблення національного плану дій з питань
охорони праці та здоров'я. Його реалізація сприятиме впровадженню в Україні міжнародних підходів до безпеки праці.
Очікуємо найближчим часом на реалізацію законодавчих ініціатив Держгірпромнагляду, які підвищать фінансову відповідальність власника та його економічну зацікавленість у створенні на підприємствах гідних умов праці.
У Новому році бажаю впевненості та рішучості всім, хто
опікується проблемами промислової безпеки та охорони праці, а ще, безумовно, здоров'я та благополуччя!
Голова Держгірпромнагляду

Сергій Сторчак
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