Цілі по

роботі з охорони праці і пожежної безпеки у ПАТ “Волиньобленерго” на 2015 рік.
№
п/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний за
виконання
Служба
охорони праці

Відповідальний від
обленерго

Бріус В.В.

Постійно
протягом року

Служба
охорони праці,
УКК
Служба
охорони праці,
УКК
Комісії з
перевірки
знань
Служба
охорони праці

Постійно
протягом року

Служба
охорони праці

Бріус В.В.

Щомісячно,
після Дня ОП

СОП і ПБ,
директори
філій
Керівники
філій

Перчук В.П.
Бріус В.В.

Навчання з питань охорони праці і пожежної
безпеки голів комісій ПАТ “Волиньобленерго” в
НКК Міненерговугілля України.
Проведення навчання з питань охорони праці
персоналу
структурних
підрозділів
ПАТ
“Волиньобленерго” в УКК товариства, ДГПН.
Придбання
літератури
згідно
вимог
Міненерговугілля (ГРІФРЕ)

По графіку

4

Перевірка знань Правил (ДНАОП, ПБ)
інструкцій у керівників структурних підрозділів

Згідно
графіка

5

Проведення цільових семінарів, занять з
керівниками підрозділів та керівниками робіт по
безпечному виконанню робіт і підвищенню рівня
кваліфікації працівників з питань охорони праці в
системі охорони праці
Опрацювання оперативно технічної і керівної
інформації Міненерговугілля, ДНАОП та МНС по
охороні праці та пожежної безпеки і доведення її до
підрозділів ПАТ.
Проведення “Дня охорони праці” з підведенням
підсумків на нарадах (селекторних) за участю
головних інженерів філій ПАТ “Волиньобленерго”.
Проведення оперативного контролю, організації
робочих місць у структурних підрозділах.

1

2

3

6

7

8

та

По графіку
УКК
По графіку
УКК

Помісячно,
згідно графіка

Бріус В.В.

Бріус В.В.
Леуш Ю.М.
Перчук В.П.
Бріус В.В.

Бріус В.В.

9

10

11

12

13
14
15
16

17
18
19

Організація
проведення: первинних та
періодичних медичних оглядів працівників,
зайнятих на роботах, з шкідливими чи
небезпечними умовами праці; первинних та
періодичних наркологічних, психіатричних
оглядів
працівників,
зайнятих
на
обслуговуванні електроустановок напругою
більше 127 В, водіїв, працівників, які
виконують роботи на висоті і тому подібних.
Проведення обов’язкових видів страхування
•

Наглядна агітація, розміщення звернень в пресі,
на радіо, телебаченні
Проведення атестації робочих місць
Придбання матеріалів для покращення умов праці
згідно результатів атестації робочих місць
Проведення комплексних перевірок стану
охорони праці та пожежної безпеки в філіях:
Проведення “Дня оперативного працівника”,
“Дня майстра”.
Проведення перевірки готовності об’єктів
енергетичного та побутового господарства до
роботи в весняно-літній та осінньо-зимовий періоди
Проведення
кущових
етапів
професійної майстерності
Придбання спецодягу та спецвзуття
Придбання мила

конкурсів

Помісячно,
згідно графіка

Керівництво
філій,
підрозділів та
СОП

Бріус В.В.

Щоденно на
протязі року

Керівництво
філій, СМ і Т

СОП і ПБ

Згідно
графіка

СОП і ПБ
зі службами

Бріус В.В.
Перчук В.П.

На протязі
року

СОП, ВК,

Бріус В.В.
Перчук В.П.

На протязі
року
По графіку

ВМТП, філії

Бляшевський Ю.А.

Згідно
графіка
Березень
вересень
Лютийлистопад
Щомісячно
протягом року
Щомісячно

Служба
охорони праці
ОДС, СРМ
ВТВ
СОП і ПБ

Бріус В.В.
Перчук В.П.
Бріус В.В.
Голови комісій.

СОПіПБ
ВМТП
ВМТП

Бріус В.В.
Перчук В.П.
Бляшевський Ю.А.

ВМТП

Бляшевський Ю.А.

протягом року
20

21
22
23

24
25
26
27

Придбання інших матеріалів згідно колективного
договору
Придбання захисних засобів
Ремонт захисних засобів (вказівників напруги,
пристроїв для замірів аномальних навантажень)
Проведення заходів з охорони праці (позапланове
навчання, забезпечення літературою, поліграфічні
роботи, шафи для спецодягу
Планова перевірка та перезарядка вогнегасників,
модернізація пожежної сигналізації
Придбання нових вогнегасників, пожежної
кошми та гідрантів і пожежних рукавів.
Щомісячне
обслуговування
протипожежної
(охоронної) сигналізації.
Обслуговування вишок, кранів силами ЛНК.

Щомісячно
протягом року

ВМТП

Бляшевський Ю.А.

Щомісячно
протягом року
На протязі
року
На протязі
року

ВМТП
СОП
СОП і ПБ

Бляшевський Ю.А.
Бріус В.В.
СОП і ПБ

СОП і ПБ
ВТВ

Бріус В.В.
Перчук В.П..

СОП і ПБ

Іранек В.Г.

СОП і ПБ

Іранек В.Г.

СОП і ПБ

Іранек В.Г.

СОП і ПБ

Бріус В.В.
Хомов Ю.Г.

На протязі
року
На протязі
року
На протязі
року
На протязі
року

