
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
и  • •  • •  •  •  • • •голови районної державної адміністрації

*

« ж » . квітня 2018 р. м.Старобільськ №

Про проведення в 2018 році у 
Старобільському районі заходів 
з нагоди Дня охорони праці

На виконання Указу Президента України від 18.08.2006 року №685/2006 
та відповідно до пункту 10 статті 16, пункту 4 статті 28 та пункту 9 статті 39 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою організації та 
проведення в Старобільському районі Дня охорони праці

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Відзначити 28 квітня 2018 року День охорони праці під девізом 
«Захищене і здорове покоління».

2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення 
Дня охорони праці, що додається.

3. Затвердити план заходів з підготовки та проведення в 2018 році Дня 
охорони праці, що додається.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміністрації Калініна О.С.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

%

«Л<Р» квітня 2018 року № М ?/

СКЛАД 
організаційного комітету з підготовки та проведення Дня охорони праці

КАЛІШН 
Олександр Семенович 

МАЯЦЬКИЙ 
Павло Васильович

- перший заступник 
голова комітету

голови раидержадміністраци,

ПРОТАСЕНКО 
Г алина Миколаївна

- начальник відділу державного нагляду в 
агропромисловому комплексі, соціально-культурній 
сфері, на транспорті і у зв’язку Управління нагляду в 
промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки 
Головного управління Держпраці у Луганській 
області (за згодою)

- головний спеціаліст відділу житлово-комунального 
господарства та з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації, секретар оргкомітету

Члени організаційного комітету

ПРОКАЗА 
Олександр Володимирович

АЛЄКСЄЄВ 
Василь Васильович

- завідувач сектору страхових експертів з охорони праці -  
страховий експерт з охорони праці Старобільського 
відділення управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України 
Луганської області (за згодою)

- голова районного профспілкового комітету в 
агропромисловому комплексі (за згодою)

СВІТЛИЧНИИ 
Ігор Валерійович

- начальник відділу сім і, молоді та спорту 
райдержадміністрації

Керівник апарату В.А. Черненко



Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області
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ЗАТВЕРДЖЕНО

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з підготовки та проведення в 2018 році Дня охорони праці

№
з/п Зміст заходів

Термін
викон
ання

Відповідальні за виконання

1. Провести організаційне засідання 
комітету з підготовки та проведення в 
2018 році Дня охорони праці. 20
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Г оловний спеціаліст 
райдержадміністрації

2. Проведення семінарів -  нарад, 
присвячених Дню охорони праці з 
вивченням та поширенням позитивного 
досвіду роботи з профілактики 
виробничого травматизму кв

іт
ен

ь-
тр

ав
ен

ь
20

18
 

р.

Головний спеціаліст РДА, 
завідувач сектору страхових 
експертів з охорони праці -  
страховий експерт з охорони праці 
Старобільського відділення 
управління ВДФССУ у Луганській 
області(за згодою)

3. Проведення наради з охорони праці на 
підприємстві ТОВ «Старобільський 
елеватор» з відзначення кращих 
працівників, тематичне доповнення 
альбому пам’яті ВАТ «Старобільський 
елеватор».
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р.

Головний спеціаліст з охорони 
праці райдержадміністрації, 
завідувач сектору страхових 
експертів з охорони праці -  
страховий експерт з охорони праці 
Старобільського відділення 
управління ВДФССУ у Луганській 
області(за згодою), інженер з 
охорони праці ТОВ 
«Старобільський елеватор» (за 
згодою)

4. Проведення протиаварійних тренувань 
при роботі в колодязях на підприємстві 
РКП «Старобільськвода». Проведення 
спільного заходу з вшанування пам’яті 
загиблих на виробництві, надання 
допомоги в облаштуванні могил, 
відвідання сімей загиблих, а також 
інвалідів праці.
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р.

Головний спеціаліст з охорони 
праці райдержадміністрації, 
завідувач сектору страхових 
експертів з охорони праці -  
страховий експерт з охорони праці 
Старобільського відділення 
управління ВДФССУ у Луганській 
області(за згодою), інженер з 
охорони праці РКП 
«Старобільськвода»(за згодою)

5. Проведення тематичних уроків «28 
квітня -  Всесвітній день охорони праці» 
для учнів та студентів навчальних 
закладів Старобільського району
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Головний спеціаліст з охорони 
праці райдержадміністрації, 
завідувач сектору страхових 
експертів з охорони праці -  
страховий експерт з охорони 
праці Старобільського 
відділення управління 
ВДФССУ у Луганській 
області(за згодою), відділ 
освіти райдержадміністрації



6. Надати допомогу підприємствам- 
страхувальникам у створенні кабінетів з 
охорони праці, куточків та стендів, 
присвячених Дню охорони праці. пр

от
яг

ом
ро

ку

Старобільське відділення 
управління ВДФССУ у 
Луганській області(за згодою)

7. Безоплатно розповсюдити на 
підприємствах методичні та наочні 
матеріали, виготовлені за кошти Фонду.

пр
от
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Старобільське відділення 
управління ВДФССУ у 
Луганській області (за згодою)

8. Організувати висвітлення у районних 
ЗМІ проходження місячника, 
присвяченого Дню охорони праці
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р.

Старобільська РДА, 
Старобільське відділення 
управління ВДФССУ у 
Луганській області (за згодою)

9. Підбиття підсумків тижня охорони праці 
та нагородження за активну участь у 
підвищенні рівня стану безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища, 
забезпеченні соціального захисту 
працівників.
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Старобільська РДА, 
Старобільське відділення 
управління ВДФССУ у 
Луганській області(за згодою)

Керівник апарату В.А. Черненко


