
вих. № 118  від «03» жовтня 2018 р.
                                                      Керівникам  підприємств, головним інженерам,
                                                      начальникам  відділів  та  фахівцям  служби   

                                       охорони  праці та промислової безпеки, 
                                                          головам профкомів, начальникам лабораторій        
                                                                    

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
    З  метою  підвищення  рівня  безпеки  виробництва,  охорони  праці  та

промислової  безпеки  на  підприємствах  та  в  організаціях,  з  необхідністю
впровадження  європейських  стандартів  безпеки, у  зв’язку зі змінами у законо-
давстві про охорону та гігієну праці,  змінами у державному нагляді та дозвільній
системі, у зв’язку з оновленням порядку проведення атестації робочих місць за
умовами праці та атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень у  м.
Києві   08 – 09  листопада  2018  року  проводиться  семінар на тему:  

«Новітнє законодавство України в сфері охорони та гігієни праці.
Експертно-дозвільна діяльність та промислова безпека.  
Ризик-орієнтований підхід в управлінні охороною праці.

 Атестація робочих місць за умовами праці та оновлений порядок
атестації лабораторій (зі змінами та доповненнями 2018 року)»

             Програма семінару включає наступні питання:
I. Охорона праці на виробництві.
1. Новації  та очікувані  зміни  у законодавстві  України  про охорону праці. 
2.  Адаптація   нормативно  –  правової   бази   України  з  охорони   праці   до
міжнародного та європейського законодавства. 
3. Технічне регулювання в сфері безпеки праці.
4. Державне регулювання охорони праці:
 -  органи  державного  нагляду  і  контролю  та  управління  охороною  праці  і
промисловою безпекою;
 - особливості сучасної  контрольно - наглядової  діяльності. Зміни до  Порядку
здійснення державного контролю та державного нагляду. 
5. Відповідальність за порушення законодавства  про охорону праці та про працю.
6.Галузеві  особливості  охорони  праці.  Особливості  ведення  робіт  з  ОП у
виробничій  сфері  (різні  галузі  промисловості)  та  соціальній  сфері (торгівля,
послуги, тощо).

II. Організація та управління охороною праці на виробництві.
1.  Служба   охорони  праці.  «Типове положення про службу охорони праці»  зі
змінами та доповненнями.
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2. Нормативно  -  правове  забезпечення  системи  управління  охороною  праці  на
рівні підприємства. 
3. Моделі  систем  управління  охороною  праці.  Довгоочікувана  нова  версія
міжнародного  стандарту  ISO 45001:2018  «Системи  менеджменту  охорони
здоров’я   та   безпеки   праці.  Вимоги   та   рекомендації  щодо  застосування».
Основні моменти та відмінності. 
4. Застосування  ризик-орієнтованого підходу в організації роботи з
охорони праці.  Ідентифікація  небезпек,  оцінювання  та  управління  ризиками
для життя та здоров’я працівників.
 4.1.Ключові поняття:
- різниця між професійним та виробничим ризиком;
- класифікація ризиків;
- Картка ідентифікації небезпек та оцінювання пов’язаних з ними ризиків;
- Карта ризиків.
4.2. Ідентифікація небезпек: 
- мета та алгоритм проведення;
- вхідні дані;
- основні характеристики небезпек;
- Таблиця «Ідентифікація небезпек» (приклади заповнення);
-  Перелік (реєстр) ідентифікованих небезпек (приклад заповнення).
4.3. Оцінювання ризиків для життя та здоров’я працівників:
- основні терміни та алгоритм проведення;
- Таблиця «Показники тяжкості наслідків подій (Т)» (приклади  заповнення); 
- Таблиця «Показники імовірності настання інциденту (І)»(приклади заповнення);
- Таблиця «Показники частоти, з якою працівник стикається з джерелом небез-
пеки (Ч)» (приклади заповнення);
- розрахунок величини ризику настання негативних наслідків певної тяжкості (Р);
- визначення прийнятності величини ризику;
-  Таблиця «Розрахунок ризику настання негативних наслідків певної  тяжкості»
(приклади заповнення).
4.4. Засоби управління ризиками:
- коригувальні та запобіжні заходи. Алгоритм проведення;
- планування коригувальних та запобіжних заходів;
- План коригувальних та запобіжних заходів (приклад  заповнення).
4.5. Оцінювання залишкового ризику:
- алгоритм проведення;
- вплив коригувальних та запобіжних заходів на показники Т, І, Ч;
- Таблиця «Розрахунок залишкового ризику настання негативних наслідків певної 
тяжкості» (приклад заповнення);
- актуалізація Плану коригувальних та запобіжних заходів (приклад  заповнення). 

IIІ. Атестація робочих місць за умовами праці (оновлений порядок про-
ведення, пільги, компенсації, відпустки). 
1.Мета і  порядок проведення атестації  робочих місць за умовами праці, методичні
рекомендації. Зміни та доповнення, внесені Постановою КМУ № 741 від 05 жовтня
2016 року.



2. Організація роботи з проведення атестації робочих місць.
3.Державний  контроль  за  проведенням  атестації  робочих  місць.  Контроль  за
правильним застосуванням Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників,
зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.
4.  Пільги і компенсації, що установлені законодавством працівникам, зайнятим
на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці і порядок їх надання.
5. Перелік виробництв, цехів, професій та посад, зайнятість в яких дає право на
скорочену тривалість робочого тижня.
6. Пенсія за віком на пільгових умовах.  Нова  редакція  Списків виробництв, робіт,
професій,  посад і  показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах. 
 Внесення  змін до Списків № 1 та № 2.  Постанова КМУ № 461 від 24.06.2016 р.
До цієї постанови  внесені зміни : з 01 січня  2018 року згідно з Постановою КМУ
№ 479  від  04.07.2017 року  та  з 16 травня 2018 року згідно з Постановою КМУ
№ 341 від 10.05.2018 року.
7.  Додаткові  відпустки  за  роботу  зі  шкідливими  і  важкими  умовами  праці  та
особливий характер праці.
8. Порядок надання доплат за шкідливі умови праці.
9.Пільги  при  призначенні  пенсій  особам,  які  втратили  роботу  у  зв'язку  зі
скороченням  робочого  місця  або  за  станом  здоров'я.  Строки  призначення
(перерахунку) пенсій. Страховий стаж.
10.Лікувально-профілактичне  харчування,  одержання  молока  або  інших  рівно-
цінних харчових продуктів.

IV. Гігієна праці.
1.Санітарно-гігієнічна оцінка умов праці для проведення атестації робочих місць
відповідно  до  правил  та  норм  нової  «Гігієнічної  класифікації  праці за
показаннями  шкідливості  та  небезпечності  факторів  виробничого  середовища,
важкості та напруженості трудового процесу».
2.Чинний  оновлений  порядок  атестації  лабораторій на  право  проведення
гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.
Наказ Мінсоцполітики та МОЗ України № 784/1012 від 29.05.2018 року «Про
затвердження Порядку атестації лабораторій на право проведення досліджень…»:
2.1. Що потрібно знати про атестовані лабораторії;
2.2.Яким  вимогам  мають  відповідати  лабораторії,  що  можуть  проводити
дослідження;
2.3.Які документи потрібно подати для атестації лабораторій;
2.4.В яких випадках лабораторія не буде визнана атестованою.
 
V. Експертна діяльність як основа дозвільної системи Держпраці
України. Актуалізація законодавства.
1. Етапи становлення дозвільної системи.
2. Особливості здійснення  експертної  діяльності  в сучасних  умовах.  Актуальні
питання та  наявні проблеми.
3.Удосконалення дозвільної системи у сфері охорони праці та промислової без-
 пеки. Основні акценти змін до дозвільної системи України. Постанова  КМУ
№ 48 від 07 лютого 2018 року.



4.Постатейний аналіз положень та змін до  Порядку видачі дозволів Держпраці
на  виконання  робіт  підвищеної  небезпеки  та  на  експлуатацію  (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

    5.  Взаємодія  керівників  і  працівників  служб  охорони  праці  підприємства  з
експертними  організаціями  та  посадовими  особами  наглядових  органів  у
сфері охорони праці.

    VI. Правові та організаційно – технічні заходи у сфері забезпечення
промислової безпеки. 
1. Законодавство з питань промислової безпеки як складової охорони праці.
2. Встановлення реального технічного стану виробничого обладнання - запорука
його безпечної експлуатації.
3. Аналіз положень Постанови КМУ № 687 щодо огляду та експертного обсте-
ження устатковання підвищеної небезпеки.
4.Зміни до Порядку атестації фахівців,  які мають право проводити технічний
огляд  та  експертне  обстеження  устатковання  підвищеної  небезпеки.  Наказ
Мінсоцполітики України № 785 від 29.05.2018 р.(набув чинності 21.08.18 р).
5. Відповідальність за дотримання вимог законодавства у сфері промбезпеки.   
6.Організаційні  аспекти  виконання  робіт  підвищеної  небезпеки  за  наряд-
допуском:   відповідальні  особи,  заходи  безпеки,  форми  наряд  -  допусків,
труднощі,  що виникають при їх оформленні.

VІI.  Вимоги до  організації  навчання і  перевірки  знань  з  питань
охорони праці.
1.  Травмування  на  виробництві  із-за  недоліків  у  навчанні  з  охорони  праці
працівників підприємств.
2.  «Типове  положення  про  порядок  проведення  навчання  і  перевірки  знань  з
питань  охорони  праці»  зі  змінами  та  доповненнями  2017  року. Організація
навчання  з  охорони  праці  працівників  підприємств.  Практичні  поради  щодо
оптимізації процесу навчання.
3. Особливості проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці за
новими методами навчання та їх переваги для підприємств.

VIII. Економічні методи управління охороною праці.
1.  Основні  економічні  аспекти  в  охороні  праці.  Фінансування  охорони  праці.
Методи  визначення  збитків  підприємств  від  наслідків  аварій  та  виробничого
травматизму.  Прогнозування  можливих  збитків  та  розробка  профілактичних
заходів на основі економічних методів.
2. Мотивація та стимулювання працівників щодо дотримання вимог нормативно-
правових актів з охорони праці.
3. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання:
- основні вимоги законодавства про загальнообов’язкове соціальне страхування;
-  розмір  відшкодування  збитку потерпілому та  членам його сім’ї  при настанні
нещасного випадку на виробництві;
- відшкодування моральної шкоди потерпілому на виробництві;



- проведення  Фондом  соціального  страхування  перевірок  на  підприємстві.
Повноваження та права страхових експертів у здійсненні контролю за охороною
праці.

        Шановні  учасники!  Якщо Вас  цікавлять інші  проблемні  питання,
просимо  завчасно  повідомити оргкомітет семінару  за  т/ф /044/221-42-88 ,  /
044/331-26-03,  /067/ 236-56-10.

      На семінарі з лекціями та консультаціями виступатимуть  провідні фахівці
Департаменту  умов  праці  Міністерства  соціальної  політики  України,
Національного  НДІ  промислової  безпеки  та  охорони  праці,  асоціації
«Укрексперт».

      Всі учасники забезпечуються комплектом нормативно-методичних матеріалів
та консультаціями з питань, що стосуються тематики семінару.

      Після  закінчення  семінару  учасникам  видається  іменне  свідоцтво  про
підвищення кваліфікації  по темі семінару. 

  Для участі у семінарі необхідно:
- перерахувати  4278.00 грн.  (в т.ч. ПДВ – 713.00 грн.) за кожного учасника
семінару на р/ рахунок  ТОВ  «НТЦ  Інсталсервіс»  № 26001053137583
в ПАТ  КБ «ПРИВАТБАНК»  ,  МФО 321842,  ЄДРПОУ  33750339;
- вартість участі  в  семінарі  без  ПДВ  –  3565.00 грн.
 - підтвердити  свою  участь  у  семінарі  за  телефонами   (044) 221-42-88, 
(044) 331-26-03,  (067) 236-56-10;
  -  передати копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на  додану
вартість на e-mail: vis2002@ukr.net.  

    При участі у семінарі двох та більше фахівців від одного підприємства чи
організації надається знижка 5 % для другого та 7 % для третього учасника.

   
У рахунок вказаної суми входить плата за:

- лекції  та  консультації;
- нормативно - методичні матеріали та презентації в електронному вигляді; 
- харчування (кава - брейки  та обіди у ресторані ) у дні проведення семінару;
- свідоцтво, робочий зошит та ділові аксесуари;
- ПДВ ( 713 грн.)

     Семінар буде проводитись у конференц – залі № 4  готелю «Мир» за адресою: 
м. Київ, пр. Голосіївський,70. Проїзд від залізничного вокзалу – метро «Вокзальна»
до станції «Голосіївська».

     Для  іногородніх  бронюються  місця  в  готелі  «Мир»,  для  чого  необхідно
повідомити дату приїзду та контактний телефон до 05 листопада 2018 року. 

      Реєстрація учасників  –   08  листопада 2018 року з 9.00 до 10.00.
      Початок семінару       –   08  листопада 2018 року о 10.00.
    
                                                                                 З повагою, оргкомітет.    
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