
11рофес1йна сп|лка
прац1вник!в зв'язку }кра|ни

вул. {рещатик,22, м. 1{и|в,01001,
тел. (38 044) 27 9-90-25, факс : 279-97 -55

1(од €АР|1оу 02605з45

пРвзид[я
постАновА

м. (и[в п_3-1|'06'| червня 2018 року

[1ро стпан працеохоронно|' ро б отпш

на п!ёпршсллс7пвах еалуз! у 2017 роц!
тпа завёання на 2018 р!к

3аслухавтпи |нформац|то гол|в Фб'сднаних профсп1лкових орган1зац1й

щодо стану працеохоронно| роботи на п|дприемствах галуз1 у 2017 рош|,
|[резид|я 1к |{рофоп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни 3азначас' що на
виконання 3акону 9кра|ни ''|{р' охорону прац|'' на п|дприсмствах галуз|
адм1н|отрац|ето разом з профсп|лковими орган1зац|ями проведена певна

робота з охорони прац|.
Ё{а вс|х п|дприсмствах в колективних договорах с додатки' що

визнача}оть: перел1к роб1т з важкими | штк|дливими умовами прац|, на яких
встановл}о}оться доплати роб|тникам за умови прац|; перел|к профес1й 1

пооад |з тшк|дливими | вах<кими умовами прац|, робота в яких дас право на
щор|ину додаткову в|дпустку; перел1к профес1й | посад, за якими
передбанена видача безкотптовно| спец|ального одягу спец1ального взуття та
|нтпих засоб|в |ндив|дуального захисту, перел1к профес|й та посад
прац|вник|в, зайнятих на роботах |з гпк|дливими умовами прац1, як| ма}оть
право на безко1штовне одержання молока або |нтпих р|вноц|нних харчових
продукт|в.

Формування розд|лу ''Фхорона прац|'' колективних договор|в та
контроль за його виконанням зд|йснтосться за участ}о представник|в
профсп|лкових орган1зац1й.

Ё{а п|дприсмствах основно}о формото адм|н|стративно-громадського
контрол}о е 111 ступ|ннастий контроль. |{редставники профсп|лкових
орган|зац|й входять до складу ком|с|й.

у 2017 роц| не вда.]1ося уникнути нещасних випадк|в.
у пАт ''}крпопшта'' сталося 49 нещасних випадк|в, в яких

пострах{дало 49 прац|вник|в. Бещасн| випадки з| смертельним насл1дком
в1дсутн|.

Фсновними т|ричинами нещасних випадк|в на виробництв1 с:
невиконання вимог |нструкц|й з охорони прац| (2| випадок); особиста
необережн!сть прац|вник|в (9 випадк|в); поругшення г{равил безпеки руху (1



випадк1в); незадов|льний техн|чний стан територ|| (1 випадок); 'гравмування
внасл|док протиправних д|й |нтших ос|б (1 випадок); |нтп1 причини
(орган1зац|йн|, психоф1з1олог|чн|) ( 1 0 випадк|в).

у пАт ''}кртелеком'' сталося 4 нещасн| випадки' в яких постра)кдало
11 прац|вник|в. |[рииинами виникнення нещасних випадк1в були пору1пення
правил безпеки руху, трудово| | виробнияо\ диоципл1ни, пору|шення вимог
безпеки п|д нас експлуатац|] обладнання, устаткування) ма|пин та механ1зм1в
та |нтш| орган|зац|йн1 принини.

Б )/кра|нському дер?кавному центр! рад!очастот та (онцерн! РР?
нещасн1 випадки у 201,7 роц| були в1дсутн|.

}с| випадки травматизму' що сталися з прац|вниками у 2017 роц|, були
розсл|дуван|, оформлен| в|дпов|дними актами' проанал|зован1 обстави ни та
причини нещасних випадк|в, розроблен1 та зд|йснен| в|дпов1дн! заходи.

у 2017 роц| профес1йних захвор}овань серед прац|вник1в галуз| не
виявлено.

Ёа ф|нансування заход|в з охорони прац1 п1дприсмствами галуз|
витрачено:

- пАт ''9крпотпта'' _ 2411 млн. |РЁ., що складас 333 грн. у витратах на
одного працто}очого;

- пАт ''9кртелеком'' - 1,011 млн. грн.' що
прац1о1очого складас 456'76 щн.;

- 1{онцерн РР| - 5,5 млн. |РЁ,., що окладас
одного прац}оточого;

- уд|Р - 1'9 млн. грн. та складас |846 грн. на одного
|{ротягом зв|тного пер|оду прац|вниками слуя<б

в ро3рахунку на одного

1830 грн. у витратах на

прац}оючого.
охорони прац|

п|дприсмств разом 1з профсп|лковими представниками г{роведено 11475
перев|рок. |{|д нас перев|рок призупинено роботу 7 | ма[пин, механ|зм|в,
устаткування та 2 виробничих д|льниць.

)/ ход| перев|рок виявлено 22622 пору1шення вимог законодавства про
охорону прац|, усунуто' з урахуванням перех1дних заувая{ень попереднього
Рок}, 24094 пору1пення. |{ройш]ли перев|рку 3нань з питань охорони прац1
14825 посадових ос|б. 9 навчанн| з питань охорони прац| взяли унасть 46
профсп|лкових актив1ст|в.

|{итання охорони прац! систематично вивча}оть ся та обговоргоготься на
зас|даннях колег|альних профсп|лкових орган1в. |{рофсп|лковими
орган|зац|ями (орган|зац|йними ланками) |{рофсп1лки розглянуто 28
письмових та усних звернень член1в профсп|лки з питань охорони прац|,21 з
яких були вир|тпен| позитивно.

|{рофсп1лков! орган1зац|| (орган1зац|йн| ланки) галузево| |1рофсп|лки
щор|нно беруть участь у заходах з нагоди Бсесв|тнього дня охорони праш!. !
201,7 роц1 {ень охорони прац1 проводився п|д гаслом: ''9досконалення
збору та використання даних про безпеку та г!г|сну прац!''.

1(ер|вникам п|дприемств' установ та орган|зац|й галуз1 було над|слано
3вернення Фрган|зац|йного ком|тету з п|дготовки та проведення у 2017 рош1
Аня охорони прац| в 9кра|н|, а також |{лан заход|в з п|дготовки та



проведення дня охорони прац| в }кра|н| та рекомендовано долучитися до
унаст| у вищезазначених 3аходах.

[{|дприсмствами' установами та орган|зац|ями галуз| зв'язку 6ули
видан| накази' якими затверд)кен| орган1зац|йн1 ком|тети та плани заход|в з

п|дготовки та проведення !ня охорони прац|.
Б ход| проведення заход1в до [ня охорони прац| на п|дприсмствах

проведено:
- комплексн1 обсте)кення | ц|льов1 перев|рки стану охорони прац1 та

виробнино] сан1тар|| на робоних м1сцях, додеря{ання вимог безпеки прац| п|д
час виконання роб|т, забезпечення прац1о}очих спецодягом' спецвзуттям'
засобами |ндив|дуального та колективного захисту;

- сем|нари з прац|вниками на тему: }досконалення збору та
використант1я даних про безпеку та г|г1сну прац|;

- навчально-практичн1 сем|нари та тренування з питань безпечного
виконання роб|т та експлуатац1| обладнання п1двищено| небезпеки,
утримання буд!вель | споруд у налех{ному техн1чному стан1, д1й прац|вник|в
у над3вичайних ситуац|ях та при наданн| пертпо| дол1карняно| медично]
допомоги потерп|лим тощо;

- анкетування прац|вник|в для виявлення недол|к|в на робоних м]сцях;
- зустр1н| кер1вництва п|дприемств з прац|вниками щодо пол|пгпення

умов прац|, реал|зац|| заход|в, спрямованих на м1н|м|зац|то виробниного
травмати3му;

- зб|р пропозиц1й в|д прац|вник1в стосовно пол1п1пення стану охорони
прац|, створення 6езпечних1а нетпк|дливих умов прац|;

- методичн| заняття з показ ом 732 зразкових робоних м1сць, нале)1(ного

р|вня культури охорони прац| при виконанн1 роб1т, передбанених
виробниним процеоом, ведення документац|| з охорони прац1.

Ёа п|дприсмствах' установах' орган|зац|ях галуз1 г1роводилися
конкурси з охорони прац|: ''1{ращий прац1вник'', ''1(ращий виро6ниний
п|дрозд!л'', ''1{ращий рад|отехн|чний об'скт з охорони прац|''; пертпий етап
огляду-конкурсу л1н|йних та ремонтних бригад електромонтер|в, бригад з
кап1тального ремонту споруд електрозв'язку, прац|вник|в, як| виконуготь
роботи з п|двищеного небезпеко}о та зд|йснтототь експлуатац|го обладнання
п|двищено? небезпеки.

Б ус|х ф|л|ях пАт ''!крпотшта'' орган!зовувалися дн| в|дкритих дверей
п!д назво}о ''Робоче м|сце мо!х батьк1в'', були орган1зован1 в|дв|дування
д|тьми робоних м|сць батьт||в, що сприяло |х знайомству з працего батьк|в та
прививатиме з дитинства правила безпечно| повед|нки.

|[роводилися 3аходи з в1панування пам'ят1 заги6лих на виробництв|:
надава!\ася допомога в облатптуванн| могил; в|дв1дання та надання
матер|ально| допомоги с1м'ям загиблих, а тако}к 1нвал|дам прац1.

Ба м1сцях були ви1шукан| можливост| морального та матер1ального
стимул}овання з мето}о привернення уваги до проблем запоб|гання нещасним
випадкам на виробництв1 та профзахвор!ованням, п|двищення загально]
культури охорони прац1.



1нформац|я щодо практично| реал!зац1| заход|в з нагоди !ня охорони
прац1 висв|тлтова.]тась у засобах масово| 1нформац|] та на внутр1тшн1х веб-
сайтах п|дприемств.

|{|дсумки виконання заход|в з нагоди Аня охорони прац1 були
п|дведен| 31 травня 2017 року у конференцзал1 }кра|нського дер}(авного
центру рад|онастот.

1. 1нформац|го гол|в Фб'сднаних профсп|лкових орган|зац|й взяти до

Браховутони вищевикладене' |{резид|я [к |{рофсп|лки прац1вник1в
зв'язку )/кра|ни

постАновлА€:

в1дома.
2. Бва>кати роботу з охорони прац|, що проводиться профсп1лковими

орган|зац|ями | роботодавцями на п|дприсмствах галуз1, задов|льното'
3. 1{ер|вникам профсп|лкових орган1зац|й (орган|зац|йних ланок):
- продов}кити контроль за додер)канням законодавства шро охорону

прац|, за виконанням заход|в з охорони прац|, передбанених [алузевими
угодами та колектив|1ими договорами ;

- звернути увагу кер|вник|в п|дприемств' де стапися нещасн! випадки,
на персональну в|дпов|дальн|сть за створення безпечних умов прац! на
п|дприемствах;

- продов)кити роботу щодо запоб|гання приховування нещасних
випадк1в на виробництв|;

- зд|йснговати контроль за своечасним проведенням |нструктая<1в та
навчання кер!вник|в, фах1вц1в | прац|вник|в 3 питань охорони прац1;

- 6рати участь у проведенн| комплексних обсте>кень | ц|льових
перев1рок стану охорони прац| та промислово] безпеки на п|дприсмствах, у
розгляд| результат|в обсте)кень та перев|рок' зд1йсненн| в1дпов|дних заход|в з

усунення виявлених пору1пень ;

сп|льно з адм|н|страц|сто п|дприсмств галуз1 6рати участь5 .1.дш11г1191Рац1с-г0 11|д11Рие1ис',|'в 1'а]1уз1 0рати участь у
1нформуванн| прац|вник|в про стан охорони прац|, про результати атестац11

робоних м|сць, про результати розсл|дування, обл|ку та анал|зу нещасних
випадк|в;

- проводити роз'яснтовальну роботу з мето}о
невиробничого травматизму.

проф|лактики

4. 1{онтроль за виконанням постанови покласти на |{резид1го [к
|{ро ф сп|л$и*др"ад|в ник|в зв'язку }кра|ни.
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