За ініціативи Міжнародної організації праці (МОП) з метою привернення
уваги світової спільноти до питань охорони праці та смертності
працівників на робочому місці щорічно 28 квітня, починаючи з 2002 року,
понад 100 країн світу відзначають Всесвітній день охорони праці. Наша
держава підтримала цю ініціативу і відповідно до Указу Президента від
18.08.2006 № 685/2006 визначила 28 квітня як День охорони праці в
Україні. У 2018 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією
МОП відзначатиметься під гаслом "Захищене і здорове покоління".
Забезпечення гідних і безпечних умов праці передбачено в Національній
доповіді Уряду України «Цілі сталого розвитку: Україна», що була
представлена 15 вересня 2017 року. У цьому документі визначено
показники досягнення цілей сталого національного розвитку до 2030 року
з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів та суспільної думки
щодо майбутнього країни.
Одна із цілей – гідна праця та економічне зростання, її реалізація в
інтересах молодого покоління потребує узгодженого комплексного
підходу до викорінення дитячої праці та популяризації культури профілактики безпеки і гігієни
праці.
За даними Міжнародної організації праці, у світі 541 мільйон молодих працівників віком 15-24
років, зокрема 37 мільйонів дітей, працюють у шкідливих умовах. А це понад 15% робочої сили.
Серед молоді рівень травматизму на роботі на 40% вищий, ніж серед працівників старше 24 років.
В Україні працює майже кожен третій віком від 15 до 24 років, що становлять понад 1 мільйон
наших громадян. Ураховуючи що в країні триває активна фаза всебічного реформування економіки,
наше завдання-зберегти молоде покоління, як безцінний потенціал для майбутнього створення
ефективної і сильної держави. Реформи освіти та охорони здоров’я, децентралізація влади,
розв’язання економічних проблем мають забезпечити гідні умови праці для молодих працівників.
Особливу роль у цьому процесі відведено школам і закладам вищої освіти - саме тут з дітьми і
молоддю мають проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу та навчання спрямовані на
формування культури охорони праці майбутніх працівників.
Усвідомлюючи важливість порушеного питання, тривалу перспективу його вирішення,
управління соціального захисту населення Барвінківської райдержадміністрації звертається до
роботодавців, профспілок, керівників і працівників підприємств, установ та організацій із закликом
звернути увагу на необхідність проведення конкретних профілактичних заходів, спрямованих на
запобігання збереження життя і здоров'я людей під час виконання трудових обов'язків, які повинні
бути не одноразовими, а постійними і системними з боку суб'єктів господарювання. В першу чергу,
роботодавець щоденно зобов'язаний дбати про створення на робочому місці в кожному
структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також
забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

