Профілактика виробничого травматизму по відділенню виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України у Долинському районі Кіровоградської
області
За 1 півріччя 2016 року до відділення виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України у Долинському районі надійшло 3 повідомлення про нещасний випадок на
виробництві (Філія «Куцівський елеватор» TOB "АТ Каргілл", Товариство з
обмеженою відповідальністю "Компанія Кучеренко Плюс", Товариство з обмеженою
відповідальністю "Агрофірма Долинка"). За результатами розслідування
двох
нещасних випадків було складено акти за формами Н-5, та Н-1. Розслідування
нещасного випадку у ТОВ «АФ Долинка» станом на 01.07.2016 р'. не завершене, в
зв’язку з відсутністю довідки з лікарняного закладу про стан алкогольного сп’яніння
та тяжкість травм.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість нещасних випадків
пов’язаних з виробництвом збільшилась на 2 випадки.
Проведений аналіз свідчить, що протягом 1 півріччя 2016 року рівень
виробничого травматизму в порівнянні з аналогічним періодом минулого року
зменшився на 1 випадок у закладах надання соціальної допомоги, та збільшився:
- на підприємствах складського господарства на 1 випадок,
- на підприємствах з добування будівельного каменю на 1 випадок
- у галузі агропромислового комплексу на 1 випадок.
Кількість професійних захворювань та групових нещасних випадків за 1
півріччя 2016 року не зареєстровано, як і в аналогічному періоді минулого року.
Аналіз виробничого травматизму показує, що нещасний випадок, який стався у
Філія «Куцівський елеватор» TOB "АТ Каргілл" стався з вини самої потерпілої
(власна необережність) та через незадовільний стан виробничих територій. Основним
видом події, яка призвела до нещасного випадку є: падіння потерпілого під час
пересування.
Нещасний випадок зі смертельним наслідком у ТОВ "Компанія Кучеренко
Плюс" стався з вини самого потерпілого (невиконання посадових обов’язків).
Основним видом події, яка призвела до нещасного випадку є: дія рухомих і таких що
обертаються, деталей, обладнання, машин і механізмів.
Відділенням проводяться профілактичні заходи, спрямовані на усунення шкідливих та
небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві та
іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаним умовами праці,
протягом 1 півріччя 2016 року:
Взято участь у 3 семінарах-нарадах для керівників та спеціалістів з охорони
праці сільськогосподарських підприємств щодо дотримання вимог безпеки під час
весняно-польових робіт у Долинському районі - 01.03.2015 р., у Петрівському районі 10.03.2015 р., у Новгородківському районі - 11.03.2015 р.
Стаття на сайті управління ВД ФССНВ на тему: „Стрес на робочому місці:
колективний виклик” - 06.04.2016 р. Інформація на сайті управління ВД ФССНВ на
тему: «Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань за 1
квартал 2016 р.» - 10.04.2016 р. Інформація на сайті Новгородківської РДА спільно з
управлінням АПР на тему: «Щодо виробничого травматизму та заходів профілактики

по запобіганню травматизму» - 12.04.2016 р. З інформації на сайті Петрівської РД^, г
саме:
- спільно з управлінням АПР на тему: "Щодо безпеки праці при веснянопольових роботах" - 10.03.2016 р.
- спільно з управлінням АПР на тему: " Дотримання законодавства з охорони
праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності " 14.04.2016 р.
- спільно з Петрівською РДА на тему: «28 квітня - Всесвітній день охорони
праці» - 28.04.2016 р.
Стаття у газеті "Долинські новини" на тему: «Стрес на робочому місці:
колективний виклик» - 23.04.2016 р. 2 статті у газеті «Новгородківські вісті»: на тему:
«Стрес на робочому місці: колективний виклик» - 29.04.2016 р. та 13.05.2016 р. на
тему: «Стрес на робочому місці - актуальна проблема у сфері охорони праці та
здоров'я».
Взято участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною
праці у 4 підприємствах (ПП "Імпульс" - 18.01.2016 р., ФГ "Аліса" - 19.01.2016 р., ФГ
"ДБВ Софія" - 22.01.2016 р.). Взято участь у розроблені профілактичних заходів щодо
усунення причин настання нещасного випадку у Філія "Куцівський елеватор" ТОВ
"АТ Каргілл" - 14.01.2016 р.
Взято участь у засіданні районної ради з питань безпечної життєдіяльності
населення Петрівської РДА - 26.05.2016 р.
Направлено інформацію щодо виробничого травматизму за 2015 р. до РДА
Петрівського району №01-21/10 від 19.01.2016 р.
Направлено лист до ПП "ПСП Вершинокам'янське" №04-26/93 від 30.05.2016 р.,
щодо отримання травм працівника-господарства.
З метою усунення недоліків, порушень з охорони праці та підвищення
існуючого рівня стану охорони праці протягом 1 півріччя 2016 року страхувальникам
надано 16 консультацій з питань організації служби охорони праці на
підприємствах і в організаціях, порядку розслідування нещасних випадків на
виробництві, порядку
розроблення
інструкцій
з
охорони
праці ТОЩО,
розповсюджено 15 примірників нормативних актів в електронній формі.

