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ДАРАЖЭЙ ЗА ЖЫЦЦЁ
НЯМА НІЧОГА...

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ТЭМА ТЫДНЯ

Ці ёсць сэнс адмяняць мараторый на праверкі?

ФПБ плануе ўзняць пытанне мэтазгоднасці існавання мараторыя
на праверкі кантрольных і наглядных органаў у існуючым
выглядзе, які сёлета «адзначыць» сваё 10-годдзе.
А ўся справа ў росце вытворчага траўматызму...

Што змянілася?
Сапраўды, Указ № 510, які пачаў дзейнічаць з 2009 года, на
той момант дазволіў наймальнікам дыхаць лягчэй: ён гарантаваў
адсутнасць неспадзяваных праверак з боку розных кантрольных
органаў і, як вынік, — штрафных санкцый, якія маглі б пагоршыць
фінансавы стан прадпрыемства. Дакументам прадугледжвалася,
што пастукаць у дзверы з праверкай кантралёры могуць толькі
праз пэўны тэрмін (звычайна, не раней чым праз 3—5 гадоў ад
папярэдняга візіту) і ўсе разам, а не паасобку. Каардынаваць работу даручылі дзяржкантролю. План наведванняў фарміраваўся

загадзя і вывешваўся ў агульным доступе. Здаецца, мара бізнессупольнасці нарэшце ўвасобілася ў жыццё і палохацца больш
няма чаго, калі працаваць сумленна і выконваць усё згодна з
літарай закона. На той момант навацыю многія прынялі з вялікім
задавальненнем, але былі і прагматыкі, якія сцвярджалі, маўляў,
пачакайце — ягадкі яшчэ будуць... Няўжо, не адчуваючы бізуна ў
выглядзе прыходу, скажам, супрацоўнікаў з МНС ці Дэпартамента дзяржінспекцыі працы і верагоднага штрафу за невыкананне
нормаў па ахове працы або супрацьпажарнай бяспецы, кожны
наймальнік будзе добрасумленна сачыць за выкананнем усіх правілаў? Сумнеўна, праўда?! Галоўнае ж на любым прадпрыемстве
што? Правільна — прыбытак! Эканоміка дыктуе дырэктарам жыць
з уключаным калькулятарам у галаве 24/7. А на нейкія дробязі ў выглядзе неправераных драбіны ці вогнетушыцеля
можна пакуль не звяртаць увагі...
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ЁСЦЬ ПРАПАНОВА!

З

А апошнія 27 гадоў каэфіцыент
частаты агульнага вытворчага
траўматызму ў краіне знізіўся
ў 10 разоў, а паказчык частаты
смяротнага траўматызму — у два
з паловай разы. Аднак летась
станоўчая тэндэнцыя, на жаль,
парушылася. Усяго было траўмавана
2020 чалавек, што на 19,6 % больш,
чым годам раней. У 2018 годзе
загінулі 144 работнікі, у 2017-м —
115. Аб гэтым паведаміў намеснік
міністра працы і сацыяльнай абароны
Ігар СТАРАВОЙТАЎ:
— Каб знізіць вытворчы траўматызм, дапушчаны летась, неабходна
прымаць дадатковыя меры. Яны ўжо
распрацаваны Міністэрствам працы
і сацабароны, нядаўна разгледжаны
Прэзідыумам Савета Міністраў, цяпер

вядзецца работа па іх рэалізацыі. Адна
з нашых задач — максімальна скараціць колькасць ручной працы, паколькі самы высокі ўзровень траўматызму назіраецца менавіта ў такіх відах
дзейнасці. Гэта сельская гаспадарка,
будаўніцтва і транспарт. Па агульным траўматызме яны даюць больш
за 42 % траўмаваных, а па смяротным — практычна палову.
Прынятыя меры ўжо даюць свой
першы плён. У І квартале сёлета ў
нашай краіне на вытворчасці загінулі 44 чалавекі, цяжкатраўмаваныя —
162 работнікі. У параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года колькасць
загінулых зменшылася на 5 чалавек,
а колькасць тых, хто атрымаў траўмы
з цяжкім зыходам, скарацілася
на 26 выпадкаў.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Паніжаць траўматызм
павінна стаць выгаднай справай

— Маніторынг выканання нормаў і
правілаў аховы працы пры правядзенні
пасяўной кампаніі праводзіцца прафсаюзамі штогод. Сёлета гэта кампанія
стартавала ў сярэдзіне лютага. На жаль,
з году ў год прафсаюзны маніторынг
выяўляе вялікую колькасць парушэнняў заканадаўства аб ахове працы пры
арганізацыі веснавых палявых работ.
Напрыклад, летась на 1472 арганізацыі,
дзе праводзіўся маніторынг, прыпадала больш за 7500 розных парушэнняў.
Пры гэтым большасць — прамы вынік
безгаспадарчасці і неарганізаванасці
адказных спецыялістаў і работнікаў на
месцах.
Ліквідацыя падобных парушэнняў,
як правіла, не патрабуе значных фінансавых выдаткаў і залежыць у першую чаргу ад якасці арганізацыі работ
на ўсіх участках. Павінна быць адказнасць усіх — і кіраўніка, і работнікаў за
тое, што адбываецца на прадпрыемстве: і за тэхніку бяспекі, і дысцыпліну,
і якасць працы.
Так, досыць часта адзначаліся выпадкі допуску работнікаў да кіравання трактарамі, аўтамабілямі без праходжання перадрэйсавых аглядаў,
а таксама выкарыстанне выпадковых
прадметаў пры рамонце тэхнікі. Між
тым гэтыя, як некаторыя лічаць, дробязі ў выніку могуць прывесці да непапраўных наступстваў. Таксама было
выяўлена досыць шмат парушэнняў
патрабаванняў заканадаўства пры
правядзенні навучання, інструктажу
і праверкі ведаў па пытаннях аховы
працы. Як паказвае практыка, нярэдка менавіта з-за таго, што работніка
своечасова не праінструктавалі, не нагадалі пра базавыя правілы бяспекі, і
здараюцца траўмы на вытворчасці.
Улічваючы практыку папярэдніх
гадоў, сёння ўсе гэтыя пытанні — пад
пільнай увагай тэхнічных інспектараў
прафсаюзаў. Пад кантролем таксама пытанні забеспячэння работнікаў
неабходнай спецвопраткай і іншымі
сродкамі індывідуальнай абароны.
Гэта таксама немалаважны фактар
бяспекі работнікаў.
У цэлым жа за мінулы год прафсаюзамі выяўлена больш за 64 тысячы
парушэнняў заканадаўства аб ахове
працы ў розных сферах. Прыпынена
эксплуатацыя больш як 2200 адзінак
няспраўных механізмаў і абсталявання, якія маглі стаць прычынай траўмавання работнікаў. Акрамя таго, тэхнічныя інспектары ФПБ прынялі ўдзел у
расследаванні 375 няшчасных выпадкаў на вытворчасці, што дазволіла не
дапусціць парушэння правоў пацярпелых і сем'яў тых, хто загінуў.
У шасці няшчасных выпадках са
смяротным зыходам і ў адным, што
прывёў да цяжкай вытворчай траўмы,
тэхінспектары працы прафсаюзаў не
пагадзіліся з высновамі дзяржаўных
інспектараў працы, аформілі асобныя
думкі, якія былі прыкладзены да дакументаў спецыяльных расследаванняў,
і справы былі накіраваны ў суд.
Таксама тэхнічная інспекцыя працы
ФПБ кантралявала выплату пацярпелым на вытворчасці работнікам і членам іх сем'яў кампенсацый, прадугледжаных калектыўнымі дагаворамі.
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