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Технічним інспекторам праці Профспілки 
 

 Про участь профспілок у здійсненні 

заходів з нагоди Дня охорони праці 
 

Центральна рада Профспілки металургів і гірників України напередодні всесвітнього Дня 

охорони праці, який буде відзначатися в Україні 28 квітня 2021р. звертається до Вас з 

пропозицією взяти активну участь у визначенні та реалізації заходів з нагоди цієї соціально 

важливої акції. 

У цей день в багатьох країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги 

громадськості до невирішених проблем охорони праці. 

Гасло Всесвітнього дня охорони праці в 2021 році - Передбачати, готуватися і 

реагувати на кризу - Інвестиції в стійкі системи безпеки і гігієни праці. 

Пандемія зачепила кожну  галузь у сфері  безпеки та охорони праці. Йдеться і про ризик 

розповсюдження вірусу Covid -19 та його мутацій, на робочих місцях, і про загрози, що 

виникли в результаті, а також про заходи що впроваджуються і спрямовані на запобігання 

поширенню вірусу. Зокрема, масштабний перехід на дистанційну роботу, де це дозволяє 

технологічний процес, містить потенційні ризики для безпеки і здоров'я працівників, а саме 

психосоціальні ризики. 

В 2021 році МОП присвячує всесвітній День охорони праці розкриттю потенціалу 

елементів національної системи «Безпеки гігієни праці», які закладено в Конвенції №187 

2006 року. На жаль, Конвенція досі не ратифікована в Україні, вона базується на основах, 

що сприяють безпеці та гігієні праці. МОП прагне показати важливість створення стійких 

систем БГТ та інвестування коштів в їх впровадження і планує висвітлювати  регіональні 

та національні приклади дій, які застосовуються урядами для зменшення та 

попередження розповсюдження COVID-19 на робочому місці. 

У цих умовах дії профспілкових організацій всіх рівнів повинні бути направлені на 

співпрацю з відповідними органами державної влади, місцевого самоврядування та роботодавцями 

для досягнення результативності заходів з нагоди Дня охорони праці і пом’якшення наслідків 

поширення коронавірусної інфекції на робочих місцях, а також для підвищення ефективності 

громадського контролю за станом безпеки  і умов праці в цілому. 

Заходи, що спрямовані на збереження здоров’я та працездатності працюючих, 

безпосередньо впливають на подальший економічний та соціальний розвиток підприємства, 

суспільства та держави. 

Сподіваємося у термін до 15 травня поточного року одержати від Вас певну інформацію, 

яка буде узагальнена і обов'язково використана для підтвердження реального вкладу ПМГУ у 

зазначену важливу справу –  проведення в Україні Дня охорони праці. 

Закликаємо всіх долучитися до проведення Дня охорони праці в Україні та 

забезпечити широку інформаційну кампанію для захисту та збереження життя та здоров’я 

працівників.  
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