
Свято праці
28 квітня - Всесвітній день охорони праці. Вже стало традицією, що в цей день 
відділення ВД ФСНВ у м Мелітополі проводить ряд заходів, які напередодні 
узгоджуються із органами державної влади та місцевого самоврядування 
на підзвітній території, а це м. Мелітополь, Мелітопольський, Якимівський 
та Приазовський райони. Працівники відділення обов'язково є членами 
організаційних комітетів у районах, де теж плануються і проводяться заходи 
з нагоди Всесвітнього Дня охорони праці.

В березні 2014 року старту
вали регіональний конкурс 
"Спільні зусилля - запорука 
успіху" та акція" Охорона праці 
- очима дітей", які були запо
чатковані відділенням Фонду 
соціального страхування у 
м. Мелітополі у 2010 році з на
годи 10-річчя створення 
Фонду. Конкурс "Спільні зусил
ля - запорука успіху” перед
бачає участь підприємств, ус
танов та організацій регіону у 
номінаціях * Кращий роботода
вець з ОП"," Кращий інженер 
з ОП", "Кращий кабінет з ОП", 
"Кращий викладач з ОП", "Кра
щий куточок з ОП" - всього 9 
номінацій. Акція " Охорона 
праці - очима дітей" у своїх 
умовах передбачає пере
можців у номінаціях - кращий 
літературний твір, кращий ма
люнок, кращий відеоролик на 
тематику з охорони праці.

У Всесвітній День охорони 
праці 28 квітня на традиційно
му святі у залі ТГАТУ відбуло
ся підбиття підсумків та вітан
ня переможців.

Вітали переможців і вруча
ли нагороди присутні на святі

праці в.о. начальника управлін
ня Фонду соціального страху
вання у Запорізькій області 
О. Коробка, голова Мелітополь
ської районної ради Ю. Єси- 
пенко, керуюча справами Ме
літопольського міськвиконкому 
О. Дубініна.

Переможцями у номінації 
"Кращий кабінет з охорони 
праці" оргкомітет визнав кабі
нети Якимівського міжрайон
ного та Мелітопольського 
міжрайонного управлінь вод
ного господарства. "Кращим 
викладачем з охорони праці" 
було визнано викладача, голо
ву циклової комісії ВСП" Мелі
топольський коледж ТГАТУ" 
Найдиш Я В. Кращими робото
давцями визнані директор Ме
літопольського заводу Турбо- 
ком" Овчаренко В.Г., директор 
Мелітопольського заводу 
"Гідромаш" Шабанов О.В., ди
ректор Мелітопольського заво
ду "Ютас" Кривицький В.В., ке
рівник ВСП " Мелітопольська 
дистанція колії" ДП "При
дніпровська залізниця" Си
ротин В.М, директор ТОВ "Ре- 
мондіс - Мелітополь* Димні-

ченко І.Л. Про стан охорони 
праці на цих підприємствах, 
піклування про безпеку вироб
ництва на кожному робочому 
місці, про систему роботи 
служби охорони праці та конт
роль за її функціонуванням з 
боку директорів розповідалося 
протягом року телесюжетами з 
цих підприємств у форматі 
"Безпечні підприємства" та 
"Діловий світ” на телевізійних 
каналах України "Перший на
ціональний", "1 + 1", "иВР", 
"Інтер" та ін..

Участь школярів у акції 
"Охорона праці - очима дітей* 
з кожним роком набирає обо
ротів. В цьому році самими ак
тивними в акції були учні за
гальноосвітніх шкіл міста., зав
дяки проведеній великій орга
нізаційній роботі інженером з 
охорони праці управління осві
ти Мелітопольського міськ
виконкому Процишиним М.М. 
67 художніх робіт було пред
ставлено на суд оргкомі
тету школярами 2-10 класів 
шкіл та гімназій міста, 2 відео- 
ролики, 8 літературних творів 
і поезії, 1 робота в жанрі

комікса. Самими активними 
учасниками акції у номінації 
"Дитячий малюнок" стали учні 
НВК № 16, ЗОНІ міста № 6,22, 
15, 4, 2, 20, 24, гімназій № 5, 
10. Більшість представлених 
робіт відповідали тематиці Дня 
охорони праці у 2014 році "Без
пека праці у хімічній галузі". 
Оргкомітету було складно ви
значити переможців, бо кож
ний дитячій малюнок був ори
гінальним, тематичним, а го
ловне - виконаний з душею. 
Найяскравіші малюнки знайш
ли своє місце на виставці "Охо
рона праці - очима дітей", 
увійдуть до календаря Фонду 
на 2015 рік. На святковому 
зібранні усі автори дитячих 
малюнків, літературних творів, 
віршів та автори відеороликів 
були нагороджені листами по
дяки за участь та отримали ма
ленькі подарунки від відділен
ня Фонду.

Працівники відділення ВД 
ФСНВ у м. Мелітополі за тра
дицією у Всесвітній день охо
рони праці - 28 квітня щороку 
вшановують пам'ять загиблих 
на виробництві. У храмі на честь 
Великомученика Целітеля 
Пантелеймона, за ініціативою 
відділення, настоятель храму 
отець Андрій провів панахиду 
за загиблими на виробництві 
мелітопольцями. На панахиду 
були запрошені члени сімей 
загиблих, іх діти, інваліди тру
дового каліцтва , які стоять на 
обліку у відділенні та отриму
ють соціальні виплати. Після 
панахиди присутні перейшли 
до поминального обіду, у тра
пезну храму, на якому у слога-

дах йшла душевна розмова 
про батьків, синів, чоловіків, 
або просто про людей, чиє 
життя обірвалося під час вико
нання трудових обов'язків.

І ще багато заходів прово
дить відділення щорічно до 
Всесвітнього Дня охорони 
праці. Це обов'язково" гаряча 
лінія" та " День відкритих две
рей", під час проведення яких 
кожен роботодавець, кожен 
працюючий, інвалід трудового 
каліцтва або інша особа мають 
можливість отримати будь-яку 
інформацію стосовно соціаль
ного страхування або консуль
тацію у фахівців відділення. У 
коледжі ТДАТУ та деяких шко
лах Якимівського і Приазов- 
ського районів страхові експер
ти відділення проводять уроки 
з охорони праці. У педагогічно
му університеті ім. Т.Г. Шевчен
ка провадиться виставка сту
дентського плакату на тему 
"Виробництво і безпека люди
ни". В трудових колективах 
підприємств, яких щорічно 
стає, на жаль, все менше і 
менше, служби та інженери з 
охорони праці проводять ряд 
необхідних заходів, спрямова
них на поліпшення умов праці.

Присутніх на святі вітали 
музичними подарунками сту
денти ТДАТУ, а з уст гостей 
свята лунали побажання, що 
не тільки у Всесвітній День 
охорони праці, а щоденно и 
повсякчас треба пам'ятати: 
"Хто про безпеку праці дбає, на 
виробництві травм не має!"

Л. Петрова, начальник 
відділення ВД ФСНВ 

у м. Мелітополі


