СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ
АДМІНІСТРАЦІЇ МОРСЬКОГО ПОРТУ «ЮЖНИЙ»
Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарногігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів,
спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням
і аваріям в процесі праці, відповідно до Закону України «Про охорону праці» в
адміністрації морського порту «Южний» була створена служба охорони праці.
Згідно зі штатним розкладом, в службі працюють три інженера.
Діяльність служби спрямована на:
- опрацювання ефективної системи управління охороною праці в
адміністрації морського порту «Южний» та сприяння удосконаленню
діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного
працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень керівництва філії з цих
питань.
- організацію проведення профілактичних заходів, спрямованих на
усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання
нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим
випадкам загрози життю або здоров'ю працівників.
- вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і
техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного
та індивідуального захисту працівників.
- контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших
нормативно-правових актів з охорони праці, положень галузевої угоди, розділу
«Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють в
межах адміністрації морського порту «Южний».
- інформування та надання роз'яснень працівникам адміністрації морського
порту «Южний» з питань охорони праці.
Розвиток служби охорони праці:
Для дотримання законодавства про охорону праці, службою розроблено
«Положення про систему управління охороною праці» адміністрації морського
порту «Южний», спільно з підрозділами розроблені і впроваджені інструкції з
безпечних методів і прийомів виконання робіт, безпечної експлуатації
обладнання. По підрозділах оформлені агітаційні стенди з питань охорони
праці. Проведена атестація 108 робочих місць. Службою систематично
проводяться перевірки структурних підрозділів, служб та відділів на предмет
дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці України, за
результатами яких складено 249 приписів щодо усунення недоліків. З метою
дотримання вимог чинного законодавства України про охорону праці, отримані
необхідні документи дозвільного характеру на експлуатацію обладнання та

виконання робіт підвищеної небезпеки. За весь період роботи адміністрації
морського порту «Южний», випадків виробничого травматизму не було.
Вагомі події:
Підтримуючи ініціативу Міжнародної
організації праці, спрямовану на
привернення уваги громадськості до
питань охорони праці та смертності
працівників на робочому місці,
щорічно розробляються заходи щодо
проведення Тижня охорони праці в
кожному структурному підрозділі
адміністрації
морського
порту
«Южний». Нараді з підбиття підсумків проведення Тижня охорони праці
проводилися сумісно з представниками Южненського відділення фонду
соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.
Були
проведені
спільні
наради
адміністрації морського порту «Южний»
та
представників
суб'єктів
господарювання, що прилягають до
акваторії морського порту «Южний» з
обговорення організації взаємодії між
підприємствами та стану готовності до
реагування
в
разі
виникнення
надзвичайної ситуації техногенного
характеру, пов'язаної з викидом аміаку на АТ «Одеський припортовий завод».
Інженери служби брали участь у
проведенні комплексних перевірок з
питань охорони праці адміністрацій
Миколаївського морського порту та
спеціалізованого
морського
порту
«Октябрьск», в нарадах і семінарах,
присвячених питанням охорони праці,
пройшли навчання та успішно здали
іспит за курсом навчання «Внутрішні
аудитори систем менеджменту гігієни і безпеки праці. Стандарт OHSAS 18001:
2007».

Культурний розвиток

Інженери служби беруть участь
соціальних і культурних заходах.

у

Перспективи розвитку
Як показує світовий досвід, питання охорони праці багатогранне, складне і
досить відповідальне, адже за ним – життя і здоров’я людей, які своєю працею
створюють для держави, нації матеріальні блага, тому безпека праці на
виробництві є пріоритетним напрямом як для керівників підприємства, так і для
працівників, адже сьогодні вигідніше вкладати кошти в створення безпечних
умов праці, ніж потім нести колосальні матеріальні затрати у вигляді штрафів,
допомоги сім’ям потерпілих, відновлення зруйнованих після аварій приміщень
і будівель, ремонту пошкодженої техніки і обладнання. Впровадження та
вдосконалення системи управління охороною праці адміністрації морського
порту «Южний» відповідно до міжнародного стандарту ДСТУ-П OHSAS
18001:2007, буде сприяти зниженню людських і виробничих втрат, включаючи
втрату працездатності, що також призведе до скорочення фінансових витрат на
виробництві і до зменшення прямих і непрямих витрат виробництва. Один з
етапів впровадження системи вже розпочато з триденного корпоративного
курсу навчання «Внутрішні аудитори систем менеджменту гігієни і безпеки
праці. Стандарт OHSAS 18001:2007».

