Вітовське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України в Миколаївській області

Профілактика травматизму–основне направлення роботи
відділення
Успішна привентивна діяльність по попередженню виробничого травматизму
потребує глибокого знання виробничої ситуації на кожному підприємстві, всебічного аналізу умов праці, ретельного вивчення видів і причин нещасних випадків,
типових небезпек, соціальної структури і фахового складу трудового колективу.
Страхові експерти з охорони праці ї Фонду соціального страхування є помічниками,
радниками і консультантами страхувальників.
Тому вони часто відвідують
підприємства, бувають в трудових колективах, вивчають стан безпеки праці
безпосередньо знаходячись на виробництві.
Для пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці використовуються такі
методи роботи, як надання страхувальникам і застрахованим особам консультацій та
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.
Перш за все до них доводяться вимоги існуючого законодавства про охорону
праці, про соціальний захист, про відповідальність за порушення нормативних актів
з охорони праці.
В поточному році роботодавцям Вітовське відділення надало 257 консультацій з
питань охорони праці, взяло участь в організації та проведені 8 семінарів, 16 нарад,
6 засідань «круглого» столу, 13 конкурсах.
15 підприємств отримали допомогу по впровадженню системи управління
охороною праці (СУОП), 28 підприємствам в розроблені профілактичних заходів з
охорони праці. Надана допомога в розробці 30 нормативних документів
Вивчений позитивний досвід роботи з охорони праці кращих підприємств, досвід
роботи служб з охорони праці ТОВ СМП «Ніка Тера», ДП «НАРП», ПСП
«Агрофірма «Роднічок» рекомендований до впровадження.
Однак аналіз ситуації стану виробничого травматизму не дає право на спокій,
заставляє зробити висновок, що зроблено в цьому напрямку далеко не все.
Так протягом 10 міс. 2018 року на підриємствах, організаціях та установах
Вітовського та Снігурівського районів Миколаївської області, Корабельного району
м. Миколаєва сталося 13 нещасних випадків, що пов’язані з виробництвом, в
результаті яких 13працівників отримали травми, в тому числі один чоловік загинув.
В минулому році за цей перід сталося 7 нещасних випадків, постраждало
працівників, один чоловік загинув.
Нещасні випадки випадки сталися на
10 підприємствах. Найбільш
травмонебезпечнм є підприємство ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», на
якому сталося 4 нещасні випадки.
По видам подій нещасних випадків на першому місці є події : падіння потерпілих- 4
нещасних випадків (третина від загальної кількості),
Пригоди на транспорті – 2, дія предметів, що розлітаються, падіння предметів, дія
підвищених температур,травмування іншими особами та інші – по одному
нещасному випадку.

На даний час, коли наступив осінньо-зимовий період, значно погіршались погодні
умови , звертаємо увагу роботодавців на необхідність проведення профілактичних
заходів в цих напрямках.
По причинам нещасних випадків - більшість нещасних випадків сталося по
організаційним причинам - 92%) основні із яких є:
- порушення трудової і виробничої дисципліни через невиконання вимог
інструкцій з охорони праці, невиконання посадових обов’язків;
- Порушення правил безпеки руху.
Виникають ситуації, коли на підприємстві діє служба охорони праці,
відпрацьовані та затверджені Положення, інструкції з охорони праці, вчасно
проводяться інструктажі з охорони праці, навчання, але на жаль, захистити
працівника від його власної недисциплінованості, недбалості, безвідповідальності
такі заходи не можуть.
Для недопущення таких нещасних випадків на виробництві роботодавцями
необхідно не тільки створювати умови праці відповідно до вимог нормативних
актів, але й недопускати порушень технологічного процесу, здійснювати суворий
контроль за виконанням виробничої дисципліни та правил безпеки, виховання у
працюючих психології безпечної праці. Якщо сам працівник буде усвідомлювати,
що нехтування власною безпекою будь-якої миті може обернутися каліцтвом або
смертю, тоді й нещасних випадків на виробництві буде менше.
Одним із головних питань в профілактиці виробничого травматизму було і є
проведення на місцях якісного навчання з охорони праці, в тому числі інструктажів
з охорони праці.
Якісне проведення інструктажів з охорони праці не тільки підвищують знання
працівників з охорони праці, а й підвищують відповідальність за безпечні методи
виконання робіт.
На допомогу спеціалістам з охорони праці, в поточному році по різним напрямкам
роботи по охороні праці протягом 2018 року, виготовлено 6 пам’яток.
Майже 100 страхувальників забезпечено нормативно-правовими актами з охорони
праці в електронному виді.
Спеціалісти Вітовського відділення завжди готові прийти на допомогу керівникам,
службам з охорони праці підприємств, надати професійну консультацію з різних
питань профілактики виробничого травматизму.
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