
Інформація про проведення заходів Печерської РДА 

23.10.2019р. об 14 год. в приміщенні Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації відбулась спільна наради Печерської, Голосіївської та 

Подільської районних в місті Києві державних адміністрацій на тему: 

«Проблемні питання організації роботи з охорони праці в закладах охорони 

здоров’я. Аналіз виробничого травматизму за ІІІ квартал 2019 року». 

 

Нараду відкрив виконувач обов’язків  голови Печерської районної в місті Києві  

державної адміністрації Павло Бабій 
До участі в нараді були запрошені: 
Олена Бочарова начальник відділу профілактики страхових випадків-

головний страховий експерт Фонду Соціального Страхування України у місті 
Києві; Дмитро Матвійчук головний редактор журналу «Охорона праці»;; Тетяна 
Алексєєнко головний спеціаліст з охорони праці департаменту охорони здоров’я 
Виконавчого органу КМР; Анжела Мартинюк начальник відділу охорони праці 
Ради Київської міської профспілки  працівників охорони здоров’я; Олексій 
Дуденко представник організації Муніципальна варта; Тамара Мороз завідувач 
сектору з питань охорони праці Подільської  районної в місті Києві державної 
адміністрації;  Лідія Хоніна головний спеціаліст з питань охорони праці 
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації; представники 
медичних закладів районів. 

Бочарова О.Б. провела аналіз виробничого травматизму за ІІІ квартал 2019 
року на підприємствах Печерського району. Статистику виробничого 
травматизму за причинами виникнення викладено наступним чином: 65 % - 
організаційні причини; 26% - психофізіологічні; 9 % технічні причини. За видами 
подій найбільше було травмованих з причини падіння 40,47%, обрушення 
конструкцій та будівель 12%, дія предметів і деталей, що рухаються 17 %, ДТП 9 
%, та інші. 

Наступні доповіді були присвячені важливій проблемі наявним ризикам та 
відповідним правовим механізмам захисту спеціалістів первинної медичної 
допомоги, їх безпеці під час виконання трудових обов’язків. В Україні за останні 
5 років зареєстровано понад 500 випадків, вчинені проти життя і здоров’я 
медичних працівників під час виконання ними службових обов’язків. Троє 
медиків померли. Жертвами ставали лікарі, медсестри та інші медичні 
працівники. А насправді ця цифра є значно більшою — дуже часто при легких 
тілесних ушкодженнях медики не звертаються до правоохоронних органів через 
брак часу, коштів на отримання належної правової допомоги для захисту своїх 
прав тощо. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) підписало Меморандум про 
співпрацю з Національною поліцією України, щоб забезпечити захист медичних 
працівників під час виконання ними службових обов’язків та створити безпечні 
умови їхньої роботи. 

Основа  правової захищеності професійної діяльності лікарів загальної 
практики це ті питання, які в своїх доповідях висвітлювали доповідачі. 
Представники Муніципальної Варти  розповіли про реальні шляхи їх вирішення 
та наводили приклади співпраці цьому напрямку з районними закладами 
охорони здоров’я. Головний редактор видавництва «Охорона праці» запевнив, 
що буде привертати увагу фахівців до вирішення проблемних питань, та 
висвітлюватиме цю тему на сторінках свого журналу. 

 
Завідувач сектором        Лариса Кузьміч  
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