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МІСЬКІ ЗАХОДИ 
з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 – 2018 роки 

 
 

№ 
п/п 

Найменування заходу 
Термін 
виконання 
заходу 

Відповідальні виконавці Очікуваний результат 

 

1 2 3 4 5 
1. Введення штатної одиниці з питань 

охорони праці  
2014 Управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради 

Поліпшення діяльності щодо 
реалізації державної політики у 
сфері охорони праці  

2. Організація навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці 
посадових осіб, керівників 
підприємств, організацій усіх форм 
власності та спеціалістів з питань 
охорони праці міста 

2014-2018 Управління з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради, управління 
освіти Кіровоградської міської ради, 
управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, 
управління розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради,управління по 
сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської 
міської ради, Головне управління  житлово-
комунального господарства Кіровоградської 
міської ради,відділ фізичної культури та 
спорту Кіровоградської міської ради,відділ 
культури і туризму Кіровоградської міської 
ради, управління соціального захисту 
населення виконавчого комітету Кіровської 

Підвищення фахового рівня та 
відповідальності посадових осіб 
(власників), спеціалістів з питань 
охорони праці, поліпшення роботи 
служби охорони праці на 
підприємствах, установах та 
організаціях міста 
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та Ленінської у місті Кіровограді рад 

3. Надання інформаційно - 
роз’яснювальної, методичної та 
консультативної допомоги з питань 
охорони праці підприємствам, 
установам та організаціям міста 

2014-2018 Управління освіти Кіровоградської міської 
ради, управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, 
управління розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради,управління по 
сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської 
міської ради, Головне управління  житлово-
комунального господарства Кіровоградської 
міської ради, відділ фізичної культури та 
спорту Кіровоградської міської ради,відділ 
культури і туризму Кіровоградської міської 
ради, управління соціального захисту 
населення виконавчого комітету Кіровської 
та Ленінської у місті Кіровограді рад 

Покращення якості ведення 
документації з питань охорони 
праці (інструкції з охорони праці, 
положення) на підприємствах 
міста. Своєчасне внесення змін в 
документи з охорони праці при 
введенні в дію нових та перегляді 
діючих нормативно-правових актів 
з питань охорони праці 

4. 
 

Здійснення постійного контролю за 
проведенням атестації робочих місць 
із шкідливими та небезпечними 
умовами праці та приведенням їх у 
відповідність із вимогами 
нормативних актів про охорону праці 

2014-2018 Управління соціального захисту населення 
виконавчого комітету Кіровської та 
Ленінської у місті Кіровограді рад 

Приведення робочих місць у 
відповідність з вимогами 
санітарно-гігієнічних норм, 
забезпечення соціального захисту 
осіб, які працюють у шкідливих 
умовах 

5. 
 
 
 
 

Здійснення контролю за проведенням 
періодичних медичних оглядів 
працівників, зайнятих в шкідливих та 
небезпечних умовах праці 

2014-2018 Управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, управління 
соціального захисту населення 
виконавчого комітету Кіровської та 
Ленінської у місті Кіровограді рад 

Повне охоплення медичними 
оглядами працівників, зайнятих в 
шкідливих та небезпечних умовах 
праці 
 

6. Проведення заходів щодо безпечного 
використання кисню в закладах 
охорони здоров’я  

2014-201 8 Управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради 

Підвищення рівня безпеки при 
використанні кисню в закладах 
охорони здоров’я міста 

7. Проведення заходів щодо безпечної 
експлуатації ліфтів житлового фонду 
усіх форм власності і господарювання  

2014-2018 Головне управління  житлово-комунального 
господарства Кіровоградської міської ради 

Підвищення рівня безпеки під час 
експлуатації ліфтів та запобігання 
можливим ризикам, що 
загрожують мешканцям житлового 
фонду 

8. Забезпечення на об’єктах 2014-2018 Головне управління  житлово-комунального Оцінка технічного стану, 
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комунальної власності проведення 
обстеження технічного стану, 
паспортизації будівель і споруд, що 
мають ознаки аварійності 
 

господарства Кіровоградської міської ради виведення з експлуатації аварійних 
і непридатних для експлуатації 
будівель, споруд та інженерних 
мереж області, що перебувають на 
балансі бюджетних установ та 
організацій. Забезпечення безпеки 
експлуатації будівель, споруд та 
інженерних мереж міста 

9. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Організація роботи зі створення 
куточків (кабінетів) з охорони праці, 
укомплектування їх необхідною 
нормативно-правовою 
документацією на підприємствах, 
установах та організаціях всіх форм 
власності 

2014-2018 Управління освіти Кіровоградської міської 
ради, управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради,управління 
розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради,управління по 
сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської 
міської ради, Головне управління  житлово-
комунального господарства Кіровоградської 
міської ради,відділ фізичної культури та 
спорту Кіровоградської міської ради,відділ 
культури і туризму Кіровоградської міської 
ради, управління соціального захисту 
населення виконавчого комітету Кіровської 
та Ленінської у місті Кіровограді рад 

Підвищення рівня професійної 
підготовки і кваліфікації 
працівників підприємств, установ 
та організацій різних галузей міста 
з питань охорони праці 

10. 
 
 

Підвищення рівня культури безпеки 
праці шляхом пропагування та 
висвітлення питань профілактики 
травматизму в засобах масової 
інформації, формування 
відповідального ставлення 
працівників до особистої безпеки та 
безпеки оточуючих 

2014-2018 Відділ по роботі із засобами масової 
інформації, управління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення Кіровоградської міської 
ради,  управління освіти Кіровоградської 
міської ради,управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, 
управління розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради, 
управління по сприянню розвитку торгівлі 
та побутового обслуговування населення 
Кіровоградської міської ради, Головне 
управління  житлово-комунального 

Формування свідомого ставлення 
громадян до охорони праці, 
безпечного ведення робіт, 
збереження життя і здоров’я в 
процесі трудової діяльності, 
пропаганда здорового способу 
життя та запобігання нещасним 
випадкам 
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господарства Кіровоградської міської ради, 
відділ фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради, 
відділ культури і туризму Кіровоградської 
міської ради, управління соціального 
захисту населення виконавчого комітету 
Кіровської та Ленінської у місті Кіровограді 
рад 

11. Інформаційно-технічне забезпечення 
функціонування підрозділів з питань 
охорони праці  

2014-2018 Управління з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради,  управління 
освіти Кіровоградської міської ради, 
управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, 
управління розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради, 
управління по сприянню розвитку торгівлі 
та побутового обслуговування населення 
Кіровоградської міської ради, Головне 
управління  житлово-комунального 
господарства Кіровоградської міської ради, 
відділ фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради, 
відділ культури і туризму Кіровоградської 
міської ради, управління соціального 
захисту населення виконавчого комітету 
Кіровської та Ленінської у місті Кіровограді 
рад 

Покращення якості ведення 
документації з питань охорони 
праці. Поліпшення діяльності 
щодо реалізації державної 
політики у сфері охорони праці  

 
Начальник управління економіки Кіровоградської міської ради        О. Осауленко 


