
ПЛАН ЗАХОДІВ КНДІСЕ 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 Розміщення на офіційних веб-порталах, на сторінках у соціальних 

мережах, оприлюднення через інші засоби масової інформації, в тому 
числі друковані ЗМІ анонсів про підготовку до відзначення у 2021 році Дня 
охорони праці в Україні під девізом «Передбачати, готуватися та реагувати 
на кризи - ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР», 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— ukZindex.htm інформаційних матеріалів про 
хід акції та її результати 

Квітень - грудень 

2 Створення у КНДІСЕ оргкомітету та затвердження Плану заходів КНДІСЕ із 
підготовки та проведення Дня охорони праці в Україні у 2021 році під 
девізом «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи - ІНВЕСТУЙМО 
ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР» 

Квітень 

3 Оновлення (створення) куточків, стендів з питань охорони праці в КНДІСЕ Квітень - грудень 
4 Організація та проведення в КНДІСЕ конкурсів на найбезпечніше робоче 

місце, кращого за показниками безпеки праці працівника тощо і 
заохочення переможців 

Червень 

5 Проведення консультацій та надання роз'яснень працівникам КНДІСЕ 
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 БРЗ, зокрема 
психосоціальних ризиків та ризиків насильства 

Постійно 

6 Проведення навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки 
працівників КНДІСЕ відповідно до планів навчань та у спеціалізованих 
установах 

Постійно 

7 Забезпечення працівникам вільного доступу до належних засобів 
правового захисту і справедливих та дієвих механізмів повідомлення та 
урегулювання спорів у разі настання випадків правопорушення 
законодавства з питань охорони праці 

Постійно 

8 Вжиття заходів з недопущення захаращення робочих місць та приміщень 
КНДІСЕ хімічними реактивами, легкозаймистими речовинами, паперовою 
продукцією, комп’ютерною та офісною технікою, меблями тощо, які не 
задіяні до робочого процесу та не використовуються. Упорядкування проб 
та зразків товарів, що надійшли в КНДІСЕ для проведення експертиз, 
дотримання порядку на робочому місці. 

Постійно 

 


