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ПЛАН
заходів щодо підготовки та проведення у 2021 році Всесвітнього Дня охорони праці
у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) і вищої освіти Черкаської області
№

Зміст заходів

Термін
виконання
До 03.04.2021

Відповідальні
за виконання
Керівники закладів дошкільної,
загальної середньої, професійної
(професійно-технічної) і вищої освіти
(далі – заклади освіти), голови МК, РК,
рад Профспілки, голови профкомів цих
закладів
Організаційний комітет

1.

Створити оргкомітет із проведення Тижня охорони праці

2.

Надіслати на електронну адресу організаційних ланок обласної організації
Профспілки Звернення організаційного комітету з підготовки та проведення у
2021році заходів із нагоди Дня охорони праці в Україні та девіз 2021року
Оприлюднити в засобах масової інформації міст, районів, веб-сайтах закладів і
установ освіти Звернення республіканського і обласного оргкомітетів із
підготовки та проведення Дня охорони праці у 2021 році з широким
інформуванням громадськості про мету і завдання акції

До 9 квітня
2021 року
Протягом тижня

Керівники та голови профкомів
закладів освіти

Провести у закладах освіти області внутрішні перевірки стану охорони праці за
участю представників адміністрацій закладів і профспілкових комітетів закладів
освіти
Оформити (створити) куточки, стенди, присвячені Дню охорони праці

Протягом тижня

Керівники та голови профкомів
закладів освіти

Протягом тижня

Керівники закладів освіти

Рекомендувати проведення відкритих уроків, лекцій, присвячених Всесвітньому
дню охорони праці

Протягом тижня

Керівники закладів освіти, лектори
зацікавлених органів управління і служб

3.

4.

5.
6.

7.

Сприяти зустрічам і перевіркам з охорони праці у закладах освіти області за
участю представників державних контролюючих органів і Профспілки
працівників освіти і науки України з працівниками трудових колективів

Протягом тижня

Керівники та голови профкомів
закладів освіти

8.

Провести засідання «круглих столів», семінарів-нарад, конференцій за участю
керівників закладів і установ освіти, служб охорони праці, профспілкового
активу з метою запобігання випадків виробничого травматизму, надання
методичної і практичної допомоги з охорони праці та безпеки життєдіяльності з
організацією виставок і ярмарок продажу: нормативної і фахової літератури,
засобів індивідуального захисту, спецодягу та спецвзуття

Протягом тижня

Начальники відділів освіти міст і
районів та ОТГ, керівники закладів і
установ освіти, голови МК, РК, рад
Профспілки, голови профкомів вищих і
професійних(професійно-технічних)
закладів освіти

9.

Протягом квітня

Керівники закладів освіти області

10.

Рекомендувати провести традиційні навчальні диктанти, конкурси малюнків,
плакатів, написання творчих робіт із охорони праці і безпеки життєдіяльності
Організувати в містах і районах роботу гарячих ліній із питань дотримання
роботодавцями законодавства про працю і охорону праці у закладах освіти
області

Протягом тижня

11.

Відвідати і надати матеріальну допомогу потерпілим (інвалідам трудового
каліцтва) та/або членам їхніх сімей на виробництві

Протягом тижня

12.

Заслухати на спільних засіданнях колегій відділів освіти і президій МК, РК, рад
Профспілки і ОТГ, адміністрацій і профкомах вищих та професійно-технічних
закладах освіти питання результатів проведення громадських оглядів стану умов
і охорони праці. Нагородити кращих працівників у сфері охорони праці з нагоди
проведення Дня охорони праці в Україні

Протягом тижня

Керівники і голови профкомів, МК, РК,
рад Профспілки, голови профкомів
вищих і професійно-технічних закладів
освіти
Керівники і голови профспілкових
організацій органів управління і
закладів освіти області
Заступники керівників закладів освіти з
виховної роботи

13.

Провести засідання організаційного комітету з підведення підсумків Тижня
охорони праці

27.04.2021

14.

Підготувати до видання спеціальний розділ щодо результатів проведення Тижня Травень 2021
охорони праці в закладах освіти в журналі «Безпека життєдіяльності Черкащини»

Організаційний комітет
Організаційний комітет

