
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

Н А К А З
від  _______________ 20 __ року            м.Тернопіль               №  _____________              

Про заходи щодо забезпечення безпечних 
умов праці у системі агропромислового 
комплексу області на 2023 рік

Відповідно до Закону України „Про охорону праці”, з метою забезпечення 
безпечних умов праці у системі агропромислового комплексу на 2023 рік

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи із забезпечення безпечних умов праці, 
попередженню травматизму і дорожньо – транспортних пригод на період 
польових робіт у 2023 році (далі - Заходи), що додаються.

2. Керівникам сільськогосподарських та переробних підприємств 
організувати ефективне виконання Заходів.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту                                                  Володимир СТАХІВ  

Департамент агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації
№ 8/01.1-17 від 17.02.2023

Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000EACA28002A66A900 
Підписувач Стахів Володимир Миронович
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Н5zВ|9_T8"@RNО



                            

Галина Подольська

Надія Воскресенська

Володимир Моравель

Альона Тільчак

Ігор Гардамала



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора департаменту 
агропромислового розвитку   
обласної військової адміністрації
______________  № ________

ЗАХОДИ
із забезпечення безпечних умов  праці, 

попередження травматизму і дорожньо-транспортних пригод 
на період польових робіт у 2023 році

№ 
з/п

Найменування заходу Строк 
виконання

 

Відповідальні за 
виконання 

1 2 3 4
1. Закріпити автотракторну техніку і 

змінне обладнання, персонально за 
кожним механізатором на період 
польових робіт

до початку 
робіт

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

2. Обладнати спеціальні площадки 
для постійного і тимчасового 
зберігання тракторів, 
сільськогосподарських, 
спеціальних машин і транспортних 
засобів для обмеження виїзду 
техніки без дозволу відповідальних 
осіб

до початку 
робіт

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

3. Організувати проходження 
працівниками господарств 
медичного огляду згідно з наказом 
Міністерства охорони здоров’я 
України від 21.05.2007 № 246 „Про 
затвердження Порядку проведення 
медичних оглядів працівників 
певних категорій”

до початку 
робіт

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

4. Поновити (при необхідності 
виготовити) і встановити знаки та 
попереджувальні написи біля 
вузлів і механізмів, де є небезпека 
для обслуговуючого персоналу

до початку 
робіт

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств



1 2 3 4
5. Перевірити технічний стан 

сільськогосподарських машин, 
наявність захисних огороджень на 
карданних та інших передачах, 
кріплення і справність механізмів, 
сигналізації, освітлення, бачків для 
питної води, медичних аптечок і 
засобів пожежогасіння

до початку 
робіт

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

6. Провести обстеження сівалок  та 
садильних машин на предмет 
обладнання їх захисним 
обладнанням, сигналізацією, 
засобами очищення робочих 
органів, механізмів і вузлів

до початку 
робіт

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

7. Забезпечити спецодягом 
працівників зайнятих на польових 
роботах

до початку 
робіт

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

8. Розробити схеми безпечних 
маршрутів пересування 
транспортних засобів  та робочих 
агрегатів на час виконання 
польових роботах, перевезення 
людей

до початку 
робіт

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

9. З метою запобігання отруєння 
працівників, що працюють з 
отрутохімікатами, забезпечити їх 
засобами індивідуального захисту 
та спецодягом

до початку 
робіт

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

10. Організувати проходження 
навчання працівників для 
отримання допуску та наряду на 
виконання робіт з пестицидами 
відповідно до Порядку одержання 
допуску (посвідчення) на право 
роботи пов’язаної з 
транспортуванням, зберіганням, 
застосуванням та торгівлею 
пестицидами і агрохімікатами

до початку 
робіт

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств



1 2 3 4
Комплектувати транспортні засоби, 
тракторні агрегати, а крім того, 
місця технічного обслуговування 
техніки та відпочинку працівників 
засобами пожежогасіння і 
наглядною агітацією  
протипожежного змісту

до початку 
робіт

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

Начальник відділу організації 
виробництва та маркетингу 
сільськогосподарської продукції                              Надія ВОСКРЕСЕНСЬКА                 
            

Галина Подольська


