
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
25.04.2019 Ужгород                                       № 197

    

Про  проведення в місті 

Дня охорони праці 

 

          Керуючись статтею  42  Закону України  “Про місцеве самоврядування в 

Україні”,  на виконання  Указу  Президента  України  від  18.08.2006  року                

№ 685/2006, звернення організаційного комітету з підготовки та проведення у 

2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні, з метою привернення 

уваги суб’єктів господарювання, громадських організацій, Фонду соціального 

страхування до питань охорони праці, об’єднання людей навколо проблеми 

збереження життя і здоров’я працівників: 

 1.  Провести 28 квітня 2019 року у місті День охорони праці в рамках 

Всесвітнього Дня охорони праці. 

 2.  Затвердити склад організаційного комітету з проведення Дня охорони 

праці згідно  з додатком. 

 3.  Затвердити план з підготовки та проведення у м. Ужгород  заходів до  

Дня охорони праці, що додається.   

 4. Організаційному комітету підготувати звернення до керівників 

підприємств, установ і організацій, профспілкових комітетів стосовно 

підготовки та проведення у місті заходів з нагоди Дня охорони праці. 

 5.  Відділу інформаційної роботи (Кохан А.І.) спільно з департаментом 

праці та соціального захисту населення  (Біксей А.Б.), забезпечити висвітлення 

матеріалів проведення Дня охорони праці на офіційному сайті міської ради. 

 6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Б. АНДРІЇВ   

                                                   

 

 

 

 

 



                                                                             Додаток 

                                                                             до розпорядження міського голови   

                                                                            25.04.2019 № 197 

 

С К Л А Д 

організаційного комітету з проведення 

Дня охорони праці 

 

Білак Олександр Павлович      - заступник міського голови, голова    

                                                       організаційного комітету 

 

Біксей Андрій Борисович        - начальник департаменту праці та соціального 

                                                      захисту населення , заступник голови                           

                                                      організаційного комітету 

 

                                        Члени оргкомітету: 

 

Василинчук  Василь                   - страховий експерт з охорони праці відділення 

Олександрович                           виконавчої дирекції Фонду соціального 

                                                     страхування України у м. Ужгород (за згодою)                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Качур Михайло Васильович     - голова організації роботодавців міста Ужгород 

                                                     ( за згодою) 

 

Шульга Любов Михайлівна     - фахівець-організатор соціально-побутового   

                                                       обслуговування ПрАТ “Ужгородська швейна 

                                                       фабрика” (за згодою) 

                                                       

Ярмола Михайло Петрович     - провідний фахівець з питань охорони праці 

                                                      Закарпатської академії мистецтв (за згодою) 

                                                        

 

 

Керуючий справами виконкому                                                       О. МАКАРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                              Розпорядження міського голови      

                                                                              25.04.2019 № 197 
 

ПЛАН 

                  заходів  з підготовки та проведення у м. Ужгород Дня охорони праці 
 

1. Провести засідання організаційного комітету з питань опрацювання 

звернення до роботодавців, профспілкових комітетів, керівників підприємств, 

установ і організацій з підготовки та проведення у місті заходів з нагоди Дня 

охорони праці. 

Департамент праці та соціального 

захисту населення  

Відділення виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування у м. Ужгород 

до 26 квітня 2019 року 

2. Опублікувати на офіційному веб-сайті Ужгородської міської ради 

звернення оргкомітету до роботодавців, профспілкових комітетів, керівників 

підприємств, установ і організацій з нагоди проведення заходів у рамках Дня 

охорони праці. 

Відділ інформаційної роботи 

до 26 квітня 2019 року 

3. Надати допомогу підприємствам в оновленні (утворенні) куточків, 

стендів з питань охорони праці, розміщення матеріалів, присвячених Дню 

охорони праці під девізом “Безпечне та здорове майбутнє праці”. 
 

Керівники підприємств, 

Відділення виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування у м. Ужгород 

квітень-травень 

 

 4. Спільно з  органами місцевого самоврядування, роботодавцями та 

профспілковими організаціями взяти участь у проведенні тематичних зустрічей 

з трудовими колективами  з питань дотримання вимог законодавства про 

охорону праці, у проведенні відкритих уроків “28 квітня — Всесвітній День 

охорони праці” для учнів та студентів навчальних закладів. 
 

Відділення виконавчої дирекції Фонду                      

соціального страхування у м. Ужгород 

квітень-травень 

 

5. Підвести підсумки роботи з проведення Дня охорони праці та 

розмістити їх на веб-сайті Ужгородської міської ради. 

 Оргкомітет 

  травень 


