
28 квітня ‒ Всесвітній день охорони праці 

 

За оцінками Міжнародної організації праці (МОП), в Світі щорічно 

відбувається понад 270 мільйонів нещасних випадків на виробництві, які ведуть 

до відсутності працівника на робочому місці протягом більше 3 днів, і близько 

160 мільйонів випадків хвороб без смертельного результату. Кожен день в світі 

вмирають в результаті нещасних випадків і захворюваності на виробництві 

близько 5 тисяч осіб, в рік – від 2 до 2,3 мільйона осіб.  

Для запобігання нещасним випадкам на виробництві існують цілі інже-

нерні системи з техніки безпеки. З урахуванням специфіки того чи іншого ро-

бочого процесу розробляються відповідні інструкції, приписи, правила з охрони 

праці, вводиться систематичний інструктаж персоналу.  

Але навіть це не може повністю запобігти так званому “людському 

фактору”. Статистика чітко показує, що найбільш часті випадки травматизму на 

виробництві відбуваються саме тоді, коли знижується увага працівника. Це як 

правило відбувається наприкінці робочого дня, в кінці робочого тижня, рідше 

перед обідньою перервою. На жаль, через недбальство виконавця робіт, пра-вила 

з охрони праці часто пишуться ціною здоров’я та життя працівників.  

Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони 

праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів 

проблеми, а також до того, яким чином створення та просування культури 

охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці.  

Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня 

пам’яті загиблих працівників, уперше проведеного американськими та 

канадськими трудящими в 1989 році в пам’ять про працівників, які загинули та 

отримали травму на виробництві. У цей день більш ніж в ста країнах світу 

проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до неви-

рішених проблем охорони праці.  

В Україні цей День отримав назву «День охорони праці» і відзначається 

згідно до Указу Президента України № 685/2006 від 18 серпня 2006 року щорічно 

28 квітня.  
У рамках Дня охорони праці керівникам  підрозділів Головного управління 

статистики необхідно провести в своїх підрозділах перевірку: 
− наявності відповідної документації з охорони праці; 
− правильності розміщення та організації робочих місць; 
− стану проходів, переходів, запасних виходів; 
− дотримання працівниками правил електробезпеки; 
− дотримання правил складування паперової продукції; 
− дотримання встановлених режимів праці і відпочинку;  
− своєчасного проведення інструктажів, навчання, перевірки знань 

працівників з питань охорони праці; 
− стану санітарно-побутових приміщень. 
Усунення виявлених порушень повинно проводитись негайно під 

безпосереднім контролем керівника підрозділу. Якщо недоліки, виявлені 
перевіркою, не можуть бути усунені одразу, керівник підрозділу повинен 
доповісти начальнику Головного управління статистики. 

Благаємо – дотримуйтесь правил з охорони праці! 


