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Керівникам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти  
 

Щодо відзначення у 2020 році 

Дня охорони праці 

 

Шановні колеги! 

 

До Міністерства освіти і науки України звернулась Державна служба 

України з питань праці (Держпраці) з проханням долучитись до відзначення 

Дня охорони праці в Україні. 

Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 №685/2006, 

щороку 28 квітня, у Всесвітній день охорони праці, в Україні відзначають День 

охорони праці. Цього року він присвячений боротьбі з пандемією смертельно 

небезпечної недуги коронавірусної хвороби COVID-19, яка панує у всьому 

світі. Девізом відзначення цього дня у 2020 році, за рекомендацією 

Міжнародної організації праці є «Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на 

роботі можуть врятувати життя». 

З метою належного відзначення організаційний комітет з підготовки та 

проведення у 2020 році Дня охорони праці в Україні за участі представників 

Держпраці, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 

Міжнародної організації праці в Україні, Фонду соціального страхування 

України та організацій профспілок і роботодавців оприлюднив Звернення до 

органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, 

засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ, 

організацій та закладів освіти з нагоди Дня охорони праці в Україні. 

Просимо Вас долучитися до відзначення Дня охорони праці, розмістивши 

на офіційних сайтах, сторінках в соціальних мережах, поширити в інший 

доступний спосіб Звернення оргкомітету та постер до Дня охорони праці, що 

додаються. 

Рекомендуємо також використовувати підготовлений Міжнародною 

організацією праці Контрольний перелік заходів, що є важливим елементом 

профілактики і пом’якшення наслідків поширення коронавірусної інфекції на 

робочому місці. 
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Міністерство освіти і науки України

5/282-20 від 27.04.2020



Оригінали Звернення оргкомітету, постера до Дня охорони праці та 

Контрольного переліку заходів можна отримати за посиланням: 

http://dsp.gov.ua/main-news/den-ohorony-pratsi/ . 

Додаток: на 11 арк. в 1 прим. 

 

 

З повагою 

 

Генеральний директор         Ірина ШУМІК 
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Н. Атаманенко 2878210 
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