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ПАСПОРТ 

обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2019-2023 роки 
 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – Департамент 

соціальної політики облдержадміністрації. 

2. Розробник Програми – Департамент соціальної політики 

облдержадміністрації. 

3. Терміни реалізації Програми: 2019-2023 роки. 

4. Етапи фінансування Програми: 2019-2023 роки. 

5. Обсяги фінансування Програми: 180,9 тис. гривень. 

Роки 

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. 

Всього 

в т. ч. за джерелами фінансування 

обласний 

бюджет 

районні та 

міські 

бюджети 

інші 

джерела 

2019-2023 

в т. ч. 

180,9 180,9 - - 

2019 40,3 40,3 - - 

2020 40,3 40,3 - - 

2021 30,0 30,0 - - 

2022 30,0 30,0 - - 

2023 40,3 40,3 - - 
 

6. Очікувані результати виконання Програми: 

- формування сучасного безпечного та здорового виробничого 

середовища; 

- мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних 

захворювань та аварій на виробництві; 

- збереження здоров’я та життя працівників; 

- забезпечення скорочення соціальних і економічних втрат від 

негативних наслідків на виробництві. 

7. Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, 

визначених Програмою, замовник подає обласній раді: 

- звіт про хід виконання Програми за підсумками року –                              

до 10 лютого наступного за звітним року; 

- інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до                    

15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.  
 

Замовник Програми: 
 

 

Департамент соціальної політики 

облдержадміністрації 

       

В. Корженьовський 
  

Керівник Програми: 
 

 

Заступник голови 

облдержадміністрації 

 

В. Федорів 



 

 

Обгрунтування доцільності розроблення обласної програми 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища на 2019-2023 роки 

 

1. Загальна частина 

 

Обласну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2019-2023 роки (далі – Програма) розроблено 

департаментом соціальної політики спільно з іншими структурними 

підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 

райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст 

обласного значення за участю підприємств, установ та організацій області. 

Розроблення Програми зумовлено необхідністю посилення 

державного регулювання у сфері охорони праці та координації дій 

центральних і місцевих органів виконавчої влади. 

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України 

від 14.10.1992 року № 2694-XII “Про охорону праці”. 

Реалізацію заходів Програми буде спрямовано на поліпшення 

економічного стану в області, зниження ризику виробничого травматизму, 

професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме 

зменшенню видатків з державного бюджету на їх ліквідацію та 

відшкодування шкоди потерпілим на виробництві. І в кінцевому    

результаті спрямовано на збереження та оздоровлення трудового 

потенціалу, збереження і підвищення працездатності та функціональних 

можливостей працівників.  

Організацію виконання Програми в межах повноважень здійснює  

департамент соціальної політики облдержадміністрації спільно з 

територіальними органами міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами 

міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних 

громад та у взаємодії з об’єднаннями роботодавців, профспілок, 

підприємствами, установами та організаціями області. 

 

2. Обґрунтування доцільності розроблення Програми 

 

Програма підготовлена на основі аналізу стану охорони праці на 

підприємствах, в установах та організаціях області, його впливу на 

економічний розвиток і трудовий потенціал та визначає заходи щодо 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 

2019-2023 роки (додаються).  

За 2018 рік в області травмувалося 105 працівників проти 96 за    

2017 рік. Разом з тим, зі смертельним наслідком 13 нещасних випадків 

проти 10 за 2017 рік.  



 

Коефіцієнт частоти Кч (кількість потерпілих на 1000 працюючих) на 

підприємствах області становить 0,31 проти 0,27 у 2017 році.  

Негативно позначаються на стані охорони праці такі фактори: 

- недостатнє фінансування заходів з охорони праці; 

- відсутність служб охорони праці на багатьох підприємствах 

області; 

- зношеність основних засобів виробництва; 

- незадовільні умови праці; 

- недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального та 

колективного захисту; 

- недостатня організація роботи з інформаційного забезпечення 

охорони праці; 

- низький рівень контролю, в тому числі громадського за станом 

охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях. 

З цією метою розроблено відповідні заходи для забезпечення 

реалізації завдань державної політики в галузі охорони праці, особливо на 

виробничому та регіональному рівнях. 

 

3. Мета Програми 
 

Основною метою Програми є комплексне розв’язання проблем у 

сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового 

виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, 

професійних захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому 

економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і 

розвитку трудового потенціалу. 

 

4. Основні завдання Програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

- забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-

правових актів з питань охорони праці; 

- налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх 

організаційних рівнях;  

- забезпечення функціонування системи управління охороною праці 

на кожному підприємстві, в установі та організації; 

- приведення до нормативних рівнів (обмеження впливу) шкідливих 

і небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх 

безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та 

колективного захисту; 

- зниження виробничих ризиків, безпеки виробничих об’єктів, 

устаткування та запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки; 

- удосконалення системи навчання з охорони праці, в тому числі 

запровадження дистанційного навчання, з використанням комп’ютерних 

банків даних та нових інформаційних технологій. 



 

Виконання зазначених завдань сприятиме поліпшенню стану 

охорони праці, його контрольованості та прогнозованості, зменшенню 

кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань. 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного 

бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Орієнтовний обсяг фінансування завдань Програми становить    

180,9 тис. грн. за рахунок коштів обласного бюджету. 

 

6. Очікувана ефективність виконання Програми  

 

Виконання Програми дасть змогу вирішити проблеми в сфері 

охорони праці, зокрема дозволить скоротити соціальні та економічні 

втрати від негативних наслідків виробничого травматизму, професійної 

захворюваності та аварійності на виробництві і сприятиме сталому 

зростанню економіки області. 

Ефективність виконання Програми буде забезпечуватися шляхом 

оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, 

спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища для забезпечення реалізації конституційного права громадян 

на належні, безпечні та здорові умови праці, збереження та розвиток 

трудового потенціалу області.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Директор департаменту соціальної  

політики облдержадміністрації                                     В. Корженьовський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


