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УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“
30
’’
03
2015 р.

№
90


         Щодо безпечного виконання в районі комплексу польових робіт в 2015 році
     Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів «Про цивільний захист»,   Кодексу законів про працю України, до доручення  голови облдержадміністрації № 01-01-11-1661 від 26.03.2015 року та з метою запобігання нещасним випадком та травматизму на виробництві на період комплексу польових  робіт в 2015 році:
1.   Створити до 03 квітня 2015 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 комплексу польових робіт та організації проведення ними безпечної роботи, створення належних умов праці і відпочинку для працюючих;
	забезпечити здійснення дієвого контролю та нагляду за:
	проведенням роботодавцями навчання;
	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.

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 до  проведення весняно польових робіт та по збиранню урожаю, забезпечити здійснення контролю за їх виконанням.
4. Рекомендувати інспекції державного технічного нагляду райдержадміністрації (Химич А.С.) забезпечити здійснення перевірок стану сільськогосподарської техніки на відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці, за їх результатами вживати дієвих заходів щодо недопущення експлуатації технічно несправної техніки.
Управлінню державної автомобільної інспекції УМВС у Чечельницькому районі (Ткач В.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.
Міжрайонній санітарно - епідеміологічній станції (Губко Н.І.) забезпечити здійснення контролю проходження медичних оглядів та влаштування для працівників санітарно - побутових умов, а також за попередженням харчових отруєнь працівників під час проведення посівних та збиральних робіт на польових станах.
Службі державного пожежного нагляду Чечельницького району (Долинський В.М.) забезпечити проведення перевірок протипожежного захисту територій зернових посівів, місць переробки та зберігання врожаю, а також комплектування зернозбиральної та іншої техніки, задіяної на збиранні врожаю іскрогасниками, первинними засобами пожежогасіння та інше.
Редакції газети «Чечельницький вісник» (Дяков П.С.), Лада-радіо (Олійник О.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.
Управлінню агропромислового розвитку довести дане розпорядження до всіх керівників та посадовців агропромислового комплексу, служб, задіяних на польових роботах 2015 року.
Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації                                                     С. Пустовий

                            В. Котенко
                            А. Ланецький
                            Н. Никитюк 
                            О. Атаманенко
                            О. Тимофієва
                                                                                                Додаток
                                                                                        до розпорядження
                                                                                        голови райдержадміністрації
                                                                                        від 30.03.2015 р. № 90


                                                            СКЛАД
районної оперативної робочої групи щодо безпечного проведення комплексу польових робіт 2015 року.

1. Котенко Володимир
   Андрійович                   - начальник управління агропромислового розвитку,    
                                            голова оперативної групи;
2. Шестаківський Олег 
    Валерійович                 - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та  
                                             оборонної роботи райдержадміністрації;
3. Химич Анатолій
   Сазонович                     - начальник інспекції «Держтехнагляду» у  
                                            Чечельницькому районі (за згодою);
4. Губко  Наталія
   Іванівна                         - начальник Бершадського міжрайонного управління 
                                            ГУ ДСЕСУ (за згодою);
5. Долинський Віктор
    Миколайович              - начальник ГДПН ОП ДПО Чечельницького району 
                                           (за згодою);
6. Ткач Василь
   Федорович                    - начальник Державтоінспекції Чечельницького району
                                            (за згодою);
7. Павлишен Віталій
   Васильович                   - головний спеціаліст з охорони праці управління  
                                            агропромислового розвитку райдержадміністрації;
8. Колісник Юхим
    Іванович                       - голова профспілкової організації працівників АПК
                                             (за згодою);
9. Лемець	Вадим
   Олександрович             - головний спеціаліст з охорони та експертизи умов  
                                            праці управління праці та соціального захисту  
                                            населення райдержадміністрації;




Керівник апарату
райдержадміністрації                                              О. Тимофієва









ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до розпорядження 
«Щодо безпечного виконання в районі комплексу польових робіт в 2015 році»
1. Проект розпорядження розроблений на підставі Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів «Про цивільний захист», Кодексу законів про працю України.
	Даний проект розпорядження покликаний забезпечити належний стан охорони праці, пожежної безпеки на період проведення комплексу польових робіт 2015 року.
	Завдання, що має бути вирішене після прийняття даного проекту - безпека працівників АПК району.
	Суть проекту - запобігання нещасним випадкам на виробництві.
	Проект розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.
	Проект розпорядження подано без розбіжностей з іншими зацікавленими сторонами.
	Проект розпорядження не стосується розвитку адміністративно територіальної одиниці.
	Прийняття даного розпорядження забезпечить право громадян району на безпечні, здорові умови праці.





Начальник управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації                                        	В. Котенко












Довідка
про погодження розпорядження 
«Щодо безпечного виконання в районі комплексу польових робіт  в 2015 році»
Проект розпорядження розроблено Службою охорони праці управління агропромислового розвитку Чечельницької райдержадміністрації у відповідності до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів «Про цивільний захист»,   Кодексу законів про працю України.
Погоджено 
без зауважень:

Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                     О. Тимофієва

Начальник організаційного
відділу райдержадміністрації                                                        О. Атаманенко

Погоджено без зауважень:


   (посада)                                              (підпис)                      (ініціали та прізвище)


із зауваженнями та (пропозиціями), 
які враховано


   (посада)                                              (підпис)                      (ініціали та прізвище)


із зауваженнями та (пропозиціями), 
які враховано


   (посада)                                              (підпис)                      (ініціали та прізвище)

Начальник управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації                                      	В. Котенко


