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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
21
’’
03
2016 р.

№
93


Щодо забезпечення безпечного проведення у 2016 році  в районі комплексів польових  робіт  
Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про охорону праці», Закону «Про пожежну безпеку», Кодексу законів про працю України до доручення  голови облдержадміністрації №01.01-11/1670 від 14.03.2016 року та з метою запобігання нещасним випадкам та травматизму на виробництві на період польових робіт в 2016 році:
Створити до 06 квітня 2016 року районну оперативну робочу групу з членів координаційної ради райдержадміністрації з питань безпечної життєдіяльності населення, забезпечити її ефективну роботу щодо контролю за безпечним виконанням сільськогосподарськими підприємствами робіт відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а також профілактики виробничого травматизму згідно додатку;
Районній оперативній робочій групі забезпечити проведення перевірок готовності матеріально - технічної бази сільськогосподарських підприємств до польових робіт та організації проведення ними безпечної роботи, створення належних умов праці і відпочинку для працюючих;
	забезпечити здійснення дієового контролю та нагляду за:
	проведенням роботодавцями навчання та медоглядів;
	інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці;
	допуском працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки;
	Дотриманням працівниками виробничої і трудової дисципліни, вимог інструкцій з охорони праці;
	дотримання вимог безпеки при допуску до роботи неповнолітніх;
	режиму робочого часу згідно вимог Кодексу законів про працю України;
	перевезень небезпечних вантажів;
	виконання упереджувальних і протипожежних заходів.

Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Котенко В.А.) розробити та довести до сільськогосподарських товаровиробників району методичні рекомендації по виконанню організаційно - технічних заходів, спрямованих на забезпечення належного стану охорони праці, пожежної безпеки в період підготовки їх матеріально-технічних баз проведенням  польових робіт, забезпечити здійснення контролю за їх виконанням.
4. Бершадському відділку поліції безпеки дорожнього руху у Чечельницькому районі (Бурковський М.Ф.) забезпечити здійснення контролю за розробкою і дотриманням безпечних маршрутів руху транспортних засобів по перевезенню урожаю та транспортування сільськогосподарської техніки до місць виконання робіт, а також переїзду залізничних колій сільськогосподарською технікою.
       5.  Управлінню Держпродспожив служби у Чечельницькому районі  (в. о. Бурбело А.В.) забезпечити впровадження дієвих заходів спрямованих на попередження харчових отруєнь працівників під час проведення комплексів сільськогосподарських робіт в 2016 році.
       6.	 Управлінню Держпраці у Вінницькій області по Чечельницькому району (Химишинець Ю.В.) забезпечити:
	здійснення контролю за організацією роботодавцями медичних оглядів та належних санітарно-побутових умов для працівників;

-   проведення планових заходів щодо дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та законодавства про пацю з межах існуючого законодавства;
	проведення з метою попередження виробничого травматизму протягом всього сезону польових робіт інфораційно-роз’яснювальні роботи щодо необхідності дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

       7.	Службі районного сектору Головного управління ДСНС у Вінницькій області (Гончар А.Д.) забезпечити проведення перевірок протипожежного захисту територій сільськогосподарських підприємств та сільськогосподарських угідь, а також комплектування сільськогосподарської техніки іскрогасниками, первинними засобами пожежогасіння, тощо. 
       8.	Редакції газети «Чечельницький вісник» (Дяков П.С.), Лада-радіо (Олійник Л.І.) забезпечити висвітлення у місцевих засобах масової інформації питань щодо дотримання стану охорони праці в сільськогосподарських підприємствах, через засоби масової інформації постійно проводити роз'яснювальну роботу серед населення з попередження випадків виробничого травматизму під час польових робіт.
      9.	Управлінню агропромислового розвитку довести дане розпорядження до всіх керівників та посадовців агропромислового комплексу, служб, задіяних на польових роботах 2016 року.
 Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова  районної
державної адміністрації                                                     С. Пустовий
                            О. Котенко
                            А. Ланецький
                            Н. Никитюк 
                            В. Савчук
                            О. Тимофієва
                                                  Додаток 
                                                     до  розпорядження 
                                                                     голови райдержадміністрації
                                                   від  21.03.2016 р. № 93


СКЛАД
районної оперативної робочої  групи                                                                          щодо безпечного проведення комплексу польових робіт 2016 року
Котенко В.А. 		- 	начальник управління агропромислового 
                                                  розвитку, голова оперативної групи;
	Шестаківський О.В. -        завідувач сектору цивільного захисту, оборонної   

                                                 роботи та взаємодії з правоохоронними органами
				                   райдержадміністрації;
	Гончар А.П.             -         начальникЧечельницького районного сектору

						ГУ ДСНС у Вінницькій області (за згодою);
	Коваль В.А.             -          головний лікар комунального закладу

						«Чечельницький РЦ ПМСД (за згодою); 
	Бурковський М.Ф.  -         старший інспектор Бершадського ВП (за згодою);


	Павлишен В.В.         -        головний спеціаліст з охорони праці управління            

                                                 агропромислового розвитку райдержадміністрації;
	Колісник Ю.І.          -        голова профспілкової організації працівників АПК  

                                                 (за згодою);
8. Другак М.А.              -        страховий експерт ВВД ФССНВ у Бершадському 
				         районі(за згодою); 
9. Химишинець Ю.В.    -       головний державний інспектор управління  
        Держпраці у вінницькій області по  
       				        Чечельницькому району (за згодою); 
10. Бурбело А.В.           -        В. о. управління Держпродспожив служби у 
				        Чечельницькому районі.        
11. Мазур Н.А.              -        головний державний інспектор відділу нагляду в   
                                                АПК та СКС управління Держпраці у Вінницькій     
                                                області




Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                             О. Тимофієва

