У 2018 році Україна відзначатиме День охорони праці під
девізом «Захищене і здорове покоління»
У Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, в Україні відзначають День охорони
праці. Цього року Міжнародною організацією праці визначено девіз Дня охорони праці –
«Захищене і здорове покоління».
Цей девіз збігається із завданнями і метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою
працею, який відзначають 12 червня.
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.
Міжнародна організація праці (далі – МОП) заснована у 1919 році. Це одна із
найстаріших міжнародних міжурядових організацій. Її першочерговими завданнями є
підтримка демократії і соціального діалогу, боротьба з бідністю і безробіттям, заборона
дитячої праці. За рішенням МОП 28 квітня святкують Всесвітній день охорони праці, щоб
привернути увагу до цих та інших проблем сьогодення. Дізнайтеся, якій темі приурочений
цей день у 2018 році.
Вперше Всесвітній день охорони праці відзначався у 2003 році. В Україні згідно з
указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 установлено День охорони праці.
Святкування відбувається щорічно, 28 квітня.
Тема Всесвітнього дня охорони праці – 2018 Цього року Всесвітній день охорони праці
та Всесвітній день боротьби з дитячою працею припадають на час проведення спільної
кампанії з охорони праці молодих працівників та припинення використання дитячої праці.
Отже тема Всесвітнього дня охорони праці – «Захищене і здорове покоління».
Як зазначено на офіційному сайті МОП, спільна кампанія покликана прискорити
досягнення показника 8.8 Цілей сталого розвитку — «захист трудових прав і створення
надійних і безпечних умов праці» до 2030 року, і показника 8.7 — «припинення
використання дитячої праці в усіх її формах» до 2025 року. Для досягнення цих цільових
показників потрібен спільний комплексний підхід, який сприятиме виробленню культури
профілактики в галузі охорони праці та техніки безпеки заради майбутніх поколінь
робочої сили в усіх країнах світу.
Ризики у сфері охорони праці
Смертність від нещасних випадків на виробництві серед молодих працівників (віком
15–24 років), кількість яких становить 541 млн (це понад 15% усієї робочої сили світу),
спостерігається на 40% частіше, ніж у дорослих робітників віком понад 25 років.
Також є багато факторів, які можуть зробити молодь більш вразливою до ризиків, які
існують у сфері охорони праці та техніки безпеки. Це, зокрема:

1. фізичний та психологічний стан розвитку таких працівників;
2. брак у них досвіду роботи та практичних навичок;
3. погана обізнаність з небезпеками, пов’язаними з виконуваною роботою;
4. нездатність відстоювати свої інтереси; це може призвести до того, що молоді
працівники братимуть небезпечні завдання або працюватимуть у поганих умовах.
Заходи до Всесвітнього дня охорони праці 2018 року спрямовані на те, щоб показати
надзвичайну важливість вирішення цих проблем та покращення охорони праці молодих
працівників. На думку представників МОП, треба не лише сприяти належній зайнятості
молоді, але й об’єднувати ці зусилля з боротьбою проти експлуатації дитячої праці на
небезпечних видах робіт.

