                 			      			
Питання  (проект рішення)  винесені
на
обговорення
Назва заходу проведеного
в рамках консультації з громадськістю
Дата
проведення
Кількість учасників
Категорії
учасників
Адреса розміщення на веб-сайті органу виконавчої влади  звіту про результати  консультації підготовленого  з урахуванням  вимог п. 20, 24 Порядку 996

1.Підготовка об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду.  
 
 














2.Зміни в законодавстві  
України з питань 
охорони праці.
Профілактика
нещасних випадків під час службових відряджень. 
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Зміни у законодавстві щодо соціальних гарантій працюючим, зайнятим у шкідливих умовах праці.
Про організацію та проведення медичних оглядів працівників освіти згідно наказів МОЗ України № 280 від 23.07.2002 та №  246 від 21.07.2007 року.


Семінар-нарада на тему: 
«Підготовка  закладів освіти до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років» 
    
 










Інструктивна науково-методична нарада на тему: 
«Зміни в законодавстві України з питань охорони праці.
Особливості розслідування нещасних випадків, які стались під час  службових відряджень. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Зміни у законодавстві щодо соціальних гарантій працюючим, зайнятим у шкідливих умовах праці.
Про організацію та проведення медичних оглядів працівників освіти згідно наказів МОЗ України № 280 від 23.07.2002 та №  246 від 21.07.2007 року».
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57 чол.
Директори загальноосвіт-
ніх шкіл   Великобагачан-
ського
району,  особи,  відповідальні за стан  охорони праці та безпеку життєдіяльно-сті у загальноосвіт-ніх школах району, працівники районного відділу освіти. 



Методисти відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів) Полтавської області;
керівники методичних об’єднань вчителів трудового навчання, технологій, креслення;
особи,  відповідальні за стан  охорони праці та безпеку життєдіяльності об’єднаних територіальних громад.
Веб-сайт Управління Держпраці у  Полтавській області 

Адреса сайту: HYPERLINK "http://www.pl.dsp.gov.ua" www.pl.dsp.gov.ua

                                                                                     

					

















					  додаток 2 до листа
				      	  від 30.08.2018 № 07-09/4694

Звіт 
про результати семінар-наради та вивчення громадської думки щодо підготовки об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду.   
 (з врахуванням вимог п. 20, 24  Постанови КМУ  від  03.11.2010 р. N 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»)
1. Найменування органу виконавчої влади, який вивчав громадську думку.
Семінар проводився у відділі освіти, молоді та спорту Великобагачанської райдержадміністрації Полтавської області.

2. Зміст питання, що виносилися на обговорення. 
Підготовка об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду: підготовка приміщень та адміністративних будівель; сезонні огляди будівель і споруд із складанням відповідних актів; проведення навчання з питань охорони праці відповідальним особам; готовність теплового господарства до роботи в опалювальний період. 

3. Інформація про осіб, що взяли участь у обговоренні. Зацікавлені сторони, вивчення думки яких проводилося.
Директори загальноосвітніх шкіл Великобагачанського району, особи,  відповідальні за стан охорони праці та безпеку життєдіяльності у загальноосвітніх школах району, працівники районного відділу освіти. 

4. Методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки.
Вивчення громадської думки здійснювалось шляхом обговорення в режимі « запитання-відповідь » під час проведення семінару.

5. Узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення.
Посадовими особами Управління Держпраці у Полтавській області проведено вивчення громадської думки стосовно проблемних питань підготовки об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду. 
Під час вивчення громадської думки були виявлені наступні проблемні питання:
на сьогоднішній день не закінчені поточні ремонтні роботи в деяких навчальних закладах району;
існують недоліки під час проведенні інструктажів та навчання з питань охорони праці працівників.  

За результатами обговорення учасниками семінару з урахуванням громадської думки стосовно проблемних питань розвитку галузей в Україні вирішено: 
особам, відповідальним за безпечну експлуатацію електрогосподарства,   проходити відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці в установлені терміни.
забезпечити проведення обов’язкових медичних оглядів працівників закладів освіти;  
   	проводити превентивні заходів направлені на зменшення кількості нещасних випадків серед працівників закладів освіти.  






































                                                      Звіт
 про результати проведення інструктивної науково-методичної наради для методистів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій 
(міськвиконкомів), об’єднаних територіальних громад, керівників методичних об’єднань вчителів трудового навчання, технологій, креслення.  
(з врахуванням вимог п. 20, 24  Постанови КМУ  від  03.11.2010 р. N 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»)

 Найменування органу виконавчої влади, який вивчав громадську 
думку.
Управління Держпраці у Полтавській області
Науково-методична нарада проводилась у м. Полтаві в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського. 

2. Зміст питання, що виносилися на обговорення. 
            Зміни в законодавстві України з питань охорони праці.
            Профілактика нещасних випадків під час службових відряджень. 
  Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Зміни у законодавстві щодо соціальних гарантій працюючим, зайнятим у шкідливих умовах праці.
   Про організацію та проведення медичних оглядів працівників освіти згідно наказів МОЗ України № 280 від 23.07.2002 та №  246 від 21.07.2007 року.
 
Інформація про осіб, що взяли участь у обговоренні. Зацікавлені 
сторони, вивчення думки яких проводилося.
 	Методисти відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів) Полтавської області.
Керівники методичних об’єднань вчителів трудового навчання, технологій, креслення.
Особи, відповідальні за стан охорони праці та безпеку життєдіяльності об’єднаних територіальних громад. 
  
4. Методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки.
Вивчення громадської думки здійснювалось шляхом обговорення в режимі «запитання-відповідь» під час проведення наради.

5. Узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення.
Посадовими особами Управління Держпраці у Полтавській області проведено вивчення громадської думки стосовно проблемних питань щодо змін в законодавстві про охорону праці та промислової  безпеки. 
 Вивчення громадської думки довело, що:
 основними причинами, які призвели до нещасних випадків на виробництві в соціально-культурній сфері залишаються організаційні причини а саме:  
 допускаються недоліки під час проведенні інструктажів на робочому місці працівників;
новоприйняті на підприємства працівники після первинного інструктажу  на  робочому  місці  до початку  самостійної  роботи не проходять під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників стажування;
         в комплексних  заходів  щодо досягнення  встановлених  нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення  існуючого  рівня  охорони   праці,  запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, не в повній мірі визначаються обсяги та джерела фінансування зазначених заходів. 
     За результатами обговорення учасниками наради з урахуванням громадської думки стосовно проблемних питань розвитку галузей в Україні вирішено:
не допускати до роботи працівників без використання засобів індивідуального захисту;  
не допускати до самостійної роботи працівників без проходження стажування   на робочому місці; 
виконувати вимоги законодавства під час проведення атестації робочих місць;  
забезпечити проведення обов’язкових медичних оглядів;  
наголошено, що потрібно звертати увагу на технічний стан автомобілів, особливо перед випуском на лінію та вчасно оновлювати нормативну документацію; 
проводити превентивні заходи направлені на зменшення кількості нещасних випадків серед працівників закладів освіти та спеціалістів об’єднаних територіальних громад.  











