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1. Звернення з нагоди Всесвітнього дня охорони праці
ЗВЕРНЕННЯ
Організаційного комітету
з підготовки та проведення у 2017 році заходів
з нагоди Дня охорони праці в Україні
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Відповідно до Указу Президента від 18.08.2006 № 685/2006,
Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, визначено Днем охорони праці
в Україні.
За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз цьогорічного
Всесвітнього дня охорони праці - «Удосконалення збору та використання
даних про безпеку та гігієну праці».
Найперспективнішою моделлю економічного зростання України є
прискорення її інтеграції у світові торговельно-економічні та фінансові
структури. Знайти своє достойне місце в рейтингу розвинених країн наша
країна зможе лише завдяки функціонуванню системи збору реальних,
вірогідних, загальновизнаних безпекових показників трудової діяльності
громадян.
Травматизм на виробництві є важливою, але недостатньо
усвідомленою проблемою нашого суспільства, для розв'язання якої
потрібні систематичні та всебічні зусилля. За офіційними даними,
у середньому щороку на виробництві гинуть 400 осіб і 5 тис.
травмуються, зокрема більш ніж 1 тис. жінок. Приблизно 500 працівників
стають інвалідами.
Показово, що співвідношення показників загального травматизму
і травматизму зі смертельними наслідками в Україні не відповідає
закономірностям, що є у світі. Частота випадків смертельного
травматизму в Україні вища і становить майже 7% від загальної кількості
травмованих, водночас як у країнах Заходу вона дорівнює 0,08-0,12%. Це
можна пояснити нереєструванням значної кількості виробничих травм.
Істотні труднощі та перешкоди виникають під час порівняння таких
статистичних даних у країнах світу. Це зумовлено відмінностями між
законодавствами різних країн, їхніми правилами та системами
класифікації, особливостями збору даних і підготовки статистичної
документації. Крім того, у статистиці виробничого травматизму не
враховано осіб, які працювали за цивільно-правовими угодами, оскільки
ці показники потрапляють у категорію випадків, не пов'язаних
з виробництвом.
Необхідність об'єктивної оцінки умов праці за факторами небезпеки
зумовлена в Україні законодавчою нормою, яка зобов'язує роботодавця
інформувати працівників про умови праці на робочому місці, в яких вони
здійснюватимуть чи здійснюють трудову діяльність, про всі небезпечні та
шкідливі виробничі фактори, що реально чи потенційно можуть впливати
на них і спричиняти відповідні негативні наслідки, загрожувати їхньому
життю та здоров'ю.
Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці
і травматизм на виробництві є об'єктивним підґрунтям для здійснення
аналізу всіх аспектів травматизму й розроблення фахівцями заходів
з профілактики на рівні підприємств, регіонів і держави. Оптимізація та
підвищення точності збору даних з використанням новітніх
інформаційних систем дасть змогу чіткіше визначати пріоритети
в державній політиці у сфері охорони праці, раціонально
використовувати людські та матеріальні ресурси й підвищувати рівень
безпеки на виробництві.

Водночас для України важливим завданням є налагодження
системи широкого доступу до даних про стан охорони праці, виробничий
травматизм і професійні захворювання на рівні регіонів, фондів
соціального страхування та держави. Відкритість і доступність такої
інформації значно підвищить ефективність використання даних та
культуру профілактики й сприятиме створенню безпечних робочих місць.
На цьому наголошено в Глобальній стратегії з безпеки та гігієни
МОП / ILO-OSН 2003 Global Strategy оn Оссuраtіоnаl Safetyаnd Неаlth,
яку Міжнародна організація праці ухвалила2003 року.
Фактично в усіх країнах світу й міжнародних організаціях
дослідження(аналіз) та оцінку ризиків для життя і здоров'я працівників
розглядають як основний механізм профілактики виробничого
травматизму та професійної захворюваності. Ефективне впровадження
цього механізму у вітчизняну практику управління охороною праці
можливе лише за наявності статистичних даних, що відображають
реальний стан виробничого травматизму в Україні. Особливо це
стосується використання кількісних методів оцінювання виробничого та
професійного ризиків.
На міжнародному рівні уніфікація національних систем реєстрації й
повідомлення даних про безпеку та гігієну праці дасть змогу зосередити
спільні зусилля на виконанні завдань, визначених у стратегії ООН Цілі
сталого розвитку 2016-2030. Зокрема, завдання «Захищати трудові права і
сприяти забезпеченню надійних і безпечних умов праці для всіх
трудящих, включаючи трудящих-мігрантів, особливо жінок-мігрантів, та
осіб, які не мають стабільної зайнятості» окреслено в Цілі 8 «Сприяння
поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню,
повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх».
Організаційний комітет

3. Формування сучасної системи професійної безпеки
та охорони праці в Україні

2. Удосконалення збору та використання даних про безпеку
та гігієну праці.
У системі законодавства щодо гігієни праці ключове місце посідає
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII. Положення, що
мають пряме відношення до захисту здоров'я робітників та службовців,
найбільш повно висвітлені в ст. 7 «Обов'язки підприємств, установ та
організацій». Ця стаття передбачає розробку та здійснення
адміністрацією підприємств санітарних та протиепідемічних заходів;
здійснення в необхідних випадках лабораторного контролю за
дотриманням вимог санітарних норм стосовно рівнів шкідливих чинників
виробничого середовища; інформування органів та установ державної
санепідеміологічної служби при надзвичайній події та ситуації, що
становлять небезпеку для здоров'я населення; відшкодування в
установленому порядку працівникам і громадянам збитків, яких завдано
їх здоров'ю в результаті порушення санітарного законодавства.
Відповідно до вищезазначеного Закону забезпечення санітарного
благополуччя досягається такими основними заходами:
- гігієнічною регламентацією та державною реєстрацією небезпечних
чинників навколишнього та виробничого середовища;
державною
санітарно-гігієнічною
експертизою
проектів,
технологічних регламентів, інвестиційних програм та діючих об'єктів і
обумовлених ними небезпечних чинників на відповідність вимогам
санітарних норм;
- включенням вимог безпеки щодо здоров'я та життя в державні
стандарти та іншу нормативну документацію;
- ліцензуванням видів діяльності, пов'язаних з потенційною
небезпекою для здоров'я людей;
- пред'явленням гігієнічно обґрунтованих вимог до проектування,
будівництва, розробки, виготовлення та використання нових засобів
виробництва та технологій; до житлових та виробничих приміщень,
територій, діючих засобів виробництва та технологій тощо;
- обов'язковими медичними оглядами певних категорій населення та
ін. Складовою частиною законодавства в галузі гігієни праці є постанови
та положення (норми), затверджені Міністерством охорони здоров'я
України (наприклад, "Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці
неповнолітніх"), санітарні правила і норми стосовно окремих чинників
виробничого середовища, певних технологічних процесів і конкретних
виробництв та інші нормативні документи.

Праця, подібне до сну, є засіб насолоди і збереження здоровʼ я.
Йоганн Август фон Ейнзідель

За статистичними даними, в Україні впродовж останніх років
позитивною є динаміка абсолютних показників виробничого
травматизму (як загального, так і зі смертельним наслідком),
професійної захворюваності, аварійності, кількості пожеж тощо.
Тенденцією стало щорічне зменшення рівня загального травматизму в
Україні на 5–10 %, кількість нещасних випадків зменшилась у 3,5 рази
а зі смертельними наслідками – у 2 рази. Рівень ризиків для життя та
здоров’я працівників, обумовлених трудовою діяльністю, в Україні
сьогодні поліпшений з недопустимого до задовільного, тоді як у
країнах Європи він відповідає рівню допустимого. Якщо, за даними
МОП, у країнах з ринковою економікою один смертельний нещасний
випадок припадає на 23,5 тис. працівників, то в Україні – на 11 тис.
працівників. Стабільно високим, з тенденцією до зростання, є
в Україні коефіцієнт непрацездатності в результаті виробничих, що є
наслідком багаторічної практики приховування від розслідування
випадків виробничого травматизму або переведення їх в категорію не
пов’язаних з виробництвом.
Дефіцит безпеки на робочому місці, небезпечні та шкідливі умови
праці є одним з головних чинників високого рівня передчасної
смертності населення України, особливо чоловіків у працездатному
віці. Надзвичайно гострою соціальною проблемою є також травматизм
у невиробничій сфері, рівень якого у 70 разів вищий за рівень
виробничого травматизму. Щорічні втрати економіки внаслідок
травмування і загибелі громадян у сфері, не пов’язаній
з виробництвом, перевищують 10 млрд. грн., що становить 2,5 %
валового внутрішнього продукту України. Зменшення чисельності
зайнятих в несприятливих умовах праці відбувається не за рахунок
поліпшення умов праці, а завдяки скороченню промислововиробничого персоналу. В Україні кожен четвертий зайнятий
у несприятливих санітарно-гігієнічних умовах праці працівник –
жінка. Небезпечні та несприятливі умови праці негативно впливають
на стан материнського та дитячого здоров’я, рівень дитячої
смертності. Погіршення стану здоров’я працюючих жінок негативно
позначається на стані здоров’я майбутніх поколінь, що в умовах
поглиблення демографічної кризи стає загрозою національній безпеці
України.
Підприємствам важко підвищувати продуктивність праці за
наявності погано навченої та швидко змінюваної робочої сили.
У випадку, коли роботодавець не приділяє уваги підготовці до роботи
в умовах підвищеного ризику, ненавчені працівники мають більший
ризик нещасного випадку на робочому місці. Крім того, відсутність
захисту може мати негативний вплив на здоров’я та безпеку третіх
осіб і суспільства в цілому (наприклад, перевтома водіїв внаслідок
понаднормової праці). Комплексний аналіз стану професійної безпеки
та охорони праці свідчить про на явність і зростання виробничих
ризиків, що негативно впливають на стан здоров’я та тривалість життя
працюючих.
Через
масштабну
захворюваність,
тимчасову
непрацездатність,
інвалідизацію
постраждалих,
економіка
безповоротно втрачає кваліфікований трудовий потенціал, мільярди
коштів держбюджету та фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування. Найбільш важливими проблемами в сфері
професійної безпеки та охорони праці сьогодні є дотримання
законодавства з охорони праці, залишаються актуальними питання
безпеки праці, атестації робочих місць за умовами праці. Головними
причинами такого стану, що мають комплексний характер, є: відставання нормативно-правової бази не тільки з питань професійної
безпеки та охорони праці, а й загалом трудового, адміністративного і
кримінального законодавства від динамічного розвитку суспільних
економічних відносин; - руйнація системи державного управління
охороною праці; - вкрай недостатні обсяги фінансування заходів з
підвищення професійної безпеки й охорони праці на робочих місцях
роботодавцями як приватного, так і державного секторів; - ліквідація
промислової медицини.

4. Структура системи управління охорони праці
Структура системи управління охорони праці (далі - СУОП)
різних рівнів управління у принципі однакова, тобто всі основні
елементи першого рівня присутні на інших - більш високих рівнях.
Таким чином інформація про стан охорони праці в підвідомчих
організаціях стає об'єктом аналізу та вивчення і враховується при
прийнятті рішень на наступному рівні управління.
Результати функціонування СУОП виражаються кількісними
показниками, що характеризують динаміку рівня виробничого
травматизму, профзахворюваності, поліпшення умов праці, а також
коефіцієнтами безпеки праці - КБП, які враховуються при підведенні
підсумків виробничої діяльності як одного з основних показників.
Забезпечення безпечних умов праці - обов'язок робітників,
службовців, посадових осіб організацій і підприємств, який
здійснюється відповідно до їх функціональних обов'язків.
Система управління охороною праці діє за принципом зворотного
зв'язку; при цьому управління - замкнене, організаційне.
Основні функції управління і шляхи їх реалізації.
Управління охороною праці в будівельних організаціях
забезпечується виконанням комплексу таких взаємозалежних функцій:
- планування робіт, діяльності структурних і виробничих
підрозділів, функціональних службі з забезпечення безпеки праці;
- організація виконання планових заходів і робіт із забезпечення
безпеки праці і функціонування СУОП;
- контроль за станом охорони праці і функціонуванням СУОП;
облік, аналіз, оцінка стану безпеки та охорони праці;
- координація діяльності з забезпечення безпеки й охорони праці;
- стимулювання за досягнуті результати.
Планування робіт, діяльності підрозділів і служб з охорони праці
проводиться за такими напрямами:
- планування забезпечення безпеки працюючих;
- планування забезпечення безпеки виробничих процесів;
- планування забезпечення безпеки виробничого устаткування;
- планування доведення до нормативного рівня, подальшого
поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці, виробничого побуту
і лікувально-профілактичного обслуговування працюючих.
Планування заходів і робіт із забезпечення безпеки праці
здійснюється на підставі поточних (річних) і оперативних
(квартально-місячних) планів.
Поточне планування здійснюється на основі аналізу виробничої
програми організації, наявних ресурсів, результатів паспортизації
і (або) атестації фактичного стану умов праці, а також планів
матеріально-технічного і фінансового забезпечення в період технічної
підготовки виробництва. Воно полягає в розробці питань охорони
праці в конструкторській, технологічній і організаційній проектній
документації.
Щорічні плани здійснення комплексних заходів щодо організації
безпечних і нешкідливих умов праці є додатками до Колективних
угод.
Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів
безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення
існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого
травматизму, професійних захворювань і аварій розробляються
в конкретних організаціях з використанням «Спільних рекомендацій
державних органів і профспілок про зміст розділу «Охорона праці»
в Колективному договорі (угоді, трудовому договорі)».
Оперативне планування здійснюється на основі поточного річного планування. При цьому враховують:
- накази й інші розпорядчі документи організацій вищого рівня
і контролюючих органів;
- заходи, намічені до виконання на планований період за
результатами оперативного контролю, аналізу матеріалів про виявлені
небезпечні ситуації і виробничий травматизм, а також перевірок
експлуатації машин, механізмів, устаткування, електроустановок
і мереж;
- рішення виробничих нарад, комісій з питань охорони праці
підприємства;
- пропозиції щодо поліпшення умов праці і побуту працюючих,
ліквідації причин професійних захворювань;
- інші питання, що вимагають оперативного розгляду і рішення.
Оперативне планування вирішення питань охорони праці полягає
у визначенні методів і засобів забезпечення безпеки і нешкідливості
праці, джерел і розмірів фінансування, термінів їх реалізації. Воно
здійснюється безпосередніми керівниками робіт, функціональних
служб і структурних підрозділів.

Оперативні плани затверджуються першими керівниками
організацій і підприємств; їх виконання контролюється службою
охорони праці і розглядається при проведенні оперативного контролю
відповідного рівня (ступеня).
Плани робіт структурних підрозділів, головних спеціалістів і
функціональних служб розробляються відповідно до функцій з
охорони праці, що покладені на них.
Організація виконання планових заходів і робіт із забезпечення
безпеки праці і функціонування СУОП полягає в чіткій регламентації
обов'язків, порядку взаємодії, діяльності в цілому структурних
підрозділів, функціональних служб, головних спеціалістів і окремих
працівників організацій і підприємств.
Організація виконання робіт проводиться відповідно до
функціональних обов'язків робітників та службовців шляхом
здійснення комплексу організаційних і технічних заходів, які
розробляються на основі результатів аналізу проектної документації,
інформації про виробничий травматизм, і виявленні у процесі
оперативного й іншого видів контролю стану охорони праці
небезпечних ситуацій.
При розгляді і затвердженні проектної документації керівники
організацій, служба охорони праці та інші інженерні служби і провідні
спеціалісти особливу увагу повинні приділяти прив'язці типових
рішень до конкретних умов проведення робіт.
Навчання працюючих безпечним методам праці повинно
проходити з урахуванням результатів аналізу виробничого
травматизму і відповідно до «Типового положення про порядок
проведення навчання із перевірки знань з питань охорони праці».
Професійний відбір проводиться під час прийому на роботу за
окремими спеціальностями, до яких висуваються підвищені вимоги
щодо психофізичної придатності, обумовлені умовами праці.

5. Відомі афоризми про працю
Працьовитість - душа будь-якої справи і запорука добробуту.
Чарлз Діккенс
Своєю справою людина повинна займатися так, немов допомоги йому
шукати ніде.
Джордж Севіл Галіфакс
Крапля довбає камінь не силою, а часто падаючи.
Джордано Бруно
Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні.
Бенджамін Франклін
Людина серйозно робить що-небудь тільки тоді, коли вона робить для себе.
Олександр Герцен
Найвища насолода - зробити те, що, на думку інших, ви зробити не можете.
Уолтер Беджот
Праця - мати щастя.
Бенджамін Франклін
Немає нічого, що не подолати б працею.
Джордано Бруно
Мотивація до роботи - частина мотивації до життя.
Еєро Воутілайнен
Найважча робота - та, яку ми не наважуємося почати: вона стає кошмаром.
Шарль Болдлер
Кульгавий, який біжить по дорозі, випереджає того, хто біжить без дороги.
Френсіс Бекон
Розуміння плідності праці є одним з найкращих задоволень.
Люк де Клап’є де Вовенарг

