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Про відзначення у 2021 році 

Дня охорони праці 

 

З метою забезпечення належного відзначення Дня охорони праці, що 

відзначається 28 квітня у Всесвітній день охорони праці відповідно до Указу 

Президента України від 18 серпня 2006 № 685/2006, та з урахуванням 

рекомендацій Міжнародної організації праці щодо проведення зазначеного 

заходу у 2021 році під девізом «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи 

– ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР» Відділ освіти, молоді та 

спорту Семенівської міської ради надсилає для використання в роботі, 

розміщення на офіційних сайтах, сторінках соціальних мереж, поширення в 

інший доступний спосіб План заходів із відзначення Дня охорони праці в 

Україні у 2021 році, що підготовлений Держпрацею. 

Інформація стосовно онлайн конференції, присвяченої Дню охорони праці 

в Україні, буде висвітлена на офіційному сайті Держпраці. 

Додаток на 3 арк. 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді  та спорту            О.В. Кресс 
 

 

 

 

 Чварова  2-94-45

 

Керівникам закладів загальної 

середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти 

mailto:osvita@semenivka-osvita.gov.ua


 

Додаток  

до листа відділа освіти, молоді та спорту  

Семенівської міської ради 

від 15.04.2021 № 01-20/94 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

із відзначення Дня охорони праці в 

Україні у 2021 році 

під девізом 

«Передбачати, готуватися та реагувати на 

кризи –  

ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ 

СИСТЕМИ БЗР» 

 

 

 

 

 

№ 

 
Зміст заходів 

Строк 

виконання 

1 Доведення до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій Плану заходів із відзначення у 2021 році Дня охорони 

праці в Україні під девізом «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – ІНВЕСТУЙМО 

ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР» (далі – План заходів) 

До 16 квітня 

2 Розробка та затвердження власних Заходів із відзначення у 2021 році Дня охорони праці в 

Україні під девізом «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ 

У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР» з урахуванням запропонованого Плану заходів 

Квітень –

грудень 
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№ 

 
Зміст заходів 

Строк 

виконання 

3 Розміщення на офіційних сайтах, сторінках соціальних мереж, оприлюднення через інші 

засоби масової інформації, в тому числі друкованих ЗМІ анонсів про підготовку до 

відзначення у 2021 році Дня охорони праці в Україні, постеру за посиланням на сайті МОП  

(https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-

meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_771472/lang--uk/index.htm), інформаційних 

матеріалів про хід акції та її результати 

Квітень –

грудень 

4 Організація та проведення на галузевих, регіональних, виробничих рівнях Заходів з 

відзначення у 2021 році Дня охорони праці в Україні під девізом «Передбачати, готуватися 

та реагувати на кризи – ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР»  

Квітень –

грудень 

5 Розробка та реалізація спеціальних інформаційних заходів (коучингових сесій, марафонів, 

тренінгів, семінарів, нарад, засідань за круглим столом, дебатів, конференцій, форумів) для 

покращення обізнаності та стимулювання діалогу щодо важливості створення стійких систем 

БЗР та інвестування коштів у них 

Квітень – 

червень 

6 Залучення заінтересованих громадських організацій, спілок та інших об’єднань до процесу 

формування політики щодо покращення безпеки та здоров’я працівників на роботі 

Квітень – 

грудень 

7 Проведення онлайн конференції присвяченої Дню охорони праці в Україні, який у 2021 році 

відзначається під девізом «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – ІНВЕСТУЙМО 

ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР»  

23 квітня  

8 Проведення відкритих уроків, лекцій, брифінгів, семінарів «28 квітня – День охорони праці» 

для здобувачів освіти закладів освіти усіх рівнів  

Квітень – 

червень 

9 Проведення консультацій та надання роз’яснень роботодавцям та працівникам щодо 

важливості застосування нових форм організації праці, зокрема масштабного переходу на 

дистанційну роботу під час карантину і пов’язаним з цими змінами розширенням 

можливостей для працівників, а також про виникнення потенційних ризиків щодо БЗР, 

зокрема психосоціальних ризиків та ризиків насильства 

Квітень –

грудень 

10 Підготовка та поширення в закладах брошур, буклетів інших наочних матеріалів щодо прав 

працівників в сфері безпеки та гігієни праці 

Квітень – 

грудень 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_771472/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_771472/lang--uk/index.htm
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Строк 

виконання 

11 Надання роботодавцям та іншим заінтересованим особам інформаційної допомоги щодо 

організації безпечної роботи працівників під час карантину, не допускаючи при цьому 

порушень трудового законодавства 

 

Квітень –грудень 

12 Забезпечення працівникам вільного доступу до належних засобів правового захисту і 

справедливих та дієвих механізмів повідомлення та урегулювання спорів у разі настання 

випадків порушення законодавства з питань охорони праці 

Квітень – 

грудень 

13 Ушанування пам’яті загиблих на виробництві: проведення панахид, поминальних заходів, 

надання родичам загиблих на виробництві допомоги в облаштуванні могил, надання 

матеріальної допомоги сім’ям загиблих та інвалідам праці 

 

Квітень 

 

 

 

 


