укрлiЕА

ЛОЗIВСЬКЛ MICьKA РЛДА
xApKIBcbKoi овлдстr
ВИКОНАВЧИЙ KOMITBT

"r

рIшЕння

И

Nr.Я/8

березшя 2019 року

Про вIiконапня заходiв

щодо
гiгiспп
безпекп,
полiпшенпя стапу
праui та впробшпчого середовища
в м. Jlозова ша 20lб-2020 роки за
201Е piK
заслухавши iнформафю про виконання заходiв щодо полiгшrення стану
безпеки, гiгiеrм працi та виробничого середовицда в м. Лозова на 2016 2020 роки за 2018 pi*, *ерlrоr"сь п.8 ч.l делеговtlних повновtDкень ст.34, ст,40
ykpaiHi" виконавчий koMiTeT
закоф Украiни "про мiсцеве самоврядування в
MicbKoi ради

ВиРIШИВ:

1.Iнформачiюнач.шЬникаУправлirпrяпршliтасофальногозахисту
полiшпеrпrя
Еаселеншл MicbKoi ради (Кirкало В.В.) про викончlннrl заходiв щодо
на 20lб стану безпеки, гiгiъrти працi та виробrпrчого середовища в м. Лозова
2020 роки за 20l 8 piK взяти до вiдома.

2.УправлiIппопрацiтасоцiальногоЗ€lхистУнаселеннямlськоlради

(Кiгкало В.В.):
2.1 Проводrтти роботу щодо пйтримки в акту(}льному cтaнl ре€стру
працi,
пiдприемств, ycTilнoB та органiзацiй MicTa зi шкiдливими умовами
TepMiH: постiйно

2'2ПриповiдомнiйреестршriiколектиВнихдоговорiвпiдприемств,

орйirrriй Лозiвськоi MicbKoi об'еднаноi теригорiальноi громади
установ
зЕlходt щодо досягненlUI встановленIл(
рекомендувати вкIIючати до riI,D(
,орrurйi" безпеки, гiгiеrш праф та виробничого середовицIц пiдвищення
..u

iсфючого рiвня охорони прац, запобiгання випадкам

;ы;;"у:

професiйного зЕжворюваннrL аварiям

i

виробничого
пожежам, передбачати

праui,
фiнансування заходiв з охорони
"u
TepMiH: постiйно
прачi,
2.3 На нарадtlх з керiвниками та спецiалiстами служб охороrrи
головами профспЙковrж KoMiTeTiB пйприемств, установ та оргшriзачiй
ar*у та причини травматизму i професiйноi захворюваностi
por.n"our"
в Лозiвськiй мiськiй обеднанiй терlrгорiапьнiй громалi,
TepMiH: протягом року

*Ьrr"

Й-i,

2

3, Угlравлilппо працi та соцiального захисту населешilI MicbKoi
(КiгпсапО

ради
В,В.) разоМ з Лозiвським вiццiлеr*rям УпрЙлiннr1 виконавчоi
дlФекцii
Фонду соцiалъного cTpilxyBaнHrl Украiшl в XapKiBciKiй
областi (Кiселшдя I.0.):
3, 1, Вжrшати з8lходiв щодо органiзацii проведешilI
навчашrrt посадовIо(
осiб та спецiалiстiв з IIитllнь охорони працi пiдприемств,
устllнов та органiзшдiй

мlста.

TepMiH: цротягом року
Пр9вестИ роботУ щодО органiзацii та
iotg роцi в
ЛозiвсъКiй мiськiй об'сднанiЙ тер*орi-""iй гром4дi заходiв "
з нагоди .Щня
охорони працi в YKpaiHi,
3

2

4. KolrTpolb за виконttнIulм

мiського голови Жи:щова о.М.

""*о"*

TepMiH: квiтеrъ 2019 р.
покJIасти на першого застуIIника

мiський голова

с.в. зЕлЕнськшЙ

Кiпкало,5-1

О.М.Жидков
о.С.Степанова
В.О.Кирилко
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