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Голові СПО
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Осовому Г.В.

Про доцільність перегляду НПАОП
Шановний Григорій Васильович!
Центральний комітет профспілки розглянув лист Державної служби України з
питань праці (далі - Держпраці) щодо доцільності перегляду «Норм безплатної
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) працівникам металургійної промисловості»
(далі – Норми безплатної видачі ЗІЗ..) які затверджені наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 27 серпня 2008
року №187.
Рішення про затвердження діючих «Норм безплатної видачі ЗІЗ..» було
прийнято без зауважень у 2008 році, на нараді де були присутні представники
Дежгірпромнагляду, керівники служб з охорони праці провідних підприємств галузі,
фахівці Криворізького державного науково-дослідного інституту безпеки праці
екології гірничорудної та металургійної промисловості та представники ПМГУ.
На теперішній час значних змін в устаткуванні та технології виробництва галузі не
відбулося, умови праці працівників основних професій практично не змінилися. Діючі
норми не суперечать, вище зазначеного нормативного акту, не суперечать вимогам
деректив ЄЕС 89/655/ та 89/656/ і на теперішній час забезпечують необхідний рівень
безпеки життя та здоров’я працівників галузі. Про що свідчить відсутність нещасних
випадків, які сталися по причині невідповідності спецодягу, спецвзуття та засобів
індивідуального захисту.
На даний час, кожне підприємство, в разі необхідності забезпечення працівників
вище зазначеними засобами захисту, вище існуючих норм, враховуючи свої
особливості та ризики, має можливість використовувати для цього механізм дії
Колективного договору.
Враховуючи вище зазначене, ЦК ПМГУ категорично проти зміни існуючої
редакції «Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості» та
пропонує подовжити дію цього нормативного акту.
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