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ПЛАН 
заходів державних архівних установ та 

 регіональних центрів страхового фонду документації  
з підготовки та відзначення Дня охорони праці 

 
№ 
з/п 

Зміст заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

1 Оприлюднити на веб-порталі 
Державної архівної служби звернення 
Організаційного комітету з підготовки 
та проведення у 2012 році заходів з 
нагоди Дня охорони праці в Україні у 
рамках Всесвітнього дня охорони 
праці та План заходів з підготовки та 
проведення у 2012 році Дня охорони 
праці в України під девізом: 
“Сприяння охорони праці у “зеленій” 
економіці” 

квітень 
 

Державна архівна 
служба 

2 Визначити та вжити додаткових 
заходів щодо запобігання нещасним 
випадкам та профзахворюванням, 
підвищення рівня безпеки та умов 
праці 

протягом 
квітня 2012 

Державна архівна 
служба та 

підпорядковані їй 
установи 

3 Провести засідання колегій (дирекцій) 
з питань охорони праці  

квітень– 
травень 

Підпорядковані 
Державній 

архівній службі 
установи 

4 Підготувати до реєстрації наказ 
Міністерства юстиції України “Про 
затвердження Положення про 
проведення Всеукраїнського 
громадського огляду-конкурсу стану 
умов і охорони праці в архівних 
установах” 

травень Державна архівна 
служба  



 

5 Провести тематичні семінари з питань 
охорони праці за участі представників 
профспілки 

квітень–  
травень 

Підпорядковані 
Державній 

архівній службі  
установи 

6 Організувати оформлення 
(поновлення) кабінетів (куточків, 
стендів) охорони праці 

квітень–  
травень 

Державна архівна 
служба та 

підпорядковані їй 
установи 

7 Підготувати та провести тематичні 
виставки-презентації з питань охорони 
праці  

квітень Підпорядковані 
Державній 

архівній службі  
установи 

8 Організувати та провести конкурси на 
краще робоче місце з визначенням та 
заохоченням переможців 

травень Підпорядковані 
Державній 

архівній службі 
установи 

9 Організувати проведення тематичних 
радіо- та телепередач з актуальних 
проблем охорони праці 

квітень–  
травень 

Підпорядковані 
Державній 

архівній службі 
установи 

10 Проведення в режимі online — бесіди: 
“Надаємо відповіді” 

квітень–  
травень 

Державна архівна 
служба та 

підпорядковані їй 
установи 

11 Підбити підсумки проведення Дня 
охорони праці в Україні 

травень Державна архівна 
служба 

 
 
 
Заступник директора департаменту-начальник відділу  
організаційно-аналітичної роботи та  
міжрегіонального співробітництва Н. К. Богунова 


