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წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების
დეპარტამენტის
2015 -2017 წლების საქმიანობის
შემაჯამებელ დოკუმენტს. იგი მოიცავს დეპარტამენტის
შექმნის,
ადამიანური
რესურსების
შერჩევის,
გადამზადების,
მონიტორინგის,
რემონიტორინგის,
საკანონმდებლო ბაზის შექმნის, საკანონმდებლო
ცვლილებების, საქმიანობისთვის შეძენილი აპარატურის,
სტატისტიკური ანალიზისა და სხვადასხვა უწყებასთან
თანამშრომლობის შესახებ ინფორმაციას.

1. სიტუაციური ანალიზი
დასაქმებულების

სიცოცხლისა

და

ჯანმრთელობის

უფლება,

წარმოადგენს

ერთ-ერთ

ფუნდამენტურ უფლებას, რომელიც ამავდროულად, გარანტირებულია როგორც საქართველოს
უზენაესი კანონით ,,საქართველოს კონსტიტუციით’’, ასევე სხვა არაერთი საერთაშორისო
დოკუმენტით.

შრომის

უფლება

თავის

თავში

მოიაზრებს

დასაქმებულთა

უფლებას,

უზრუნველყოფილი იყოს შრომის მაქსიმალურად უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოთი.
2006 წელს, ,,სახელმწიფო დერეგულირების პოლიტიკის ფარგლებში” გაუქმდა შრომის
სახელმწიფო ინსპექცია. არსებული ინსტიტუტის გაუქმებამ გამოიწვია მნიშვნელოვანი პრობლემები
ქვეყნის

მასშტაბით,

რომელიც

დაკავშირებულია

შრომის

უსაფრთხოებასთან

და

ჯანმრთელობასთან. ამის ნათელი დადასტურებაა ის ციფრები, რომელიც უკავშირდება სამუშაო
ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა ოფიციალურ მონაცემებს (იხ.დანართი1, დანართი 2 ). ამ
მაჩვენებლების მიხედვით, აღნიშნული ციფრები მზარდი ტენდენციით ხასიათდება.
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ქვეყანაში არსებული მძიმე შრომითი პირობები არაერთხელ აისახა ადგილობრივი და უცხოელი
ექსპერტების ანგარიშებში, სადაც აღწერილია საქართველოში სამუშაო ადგილებზე შრომის
უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მძიმე მდგომარეობა, კერძოდ ამერიკის სახელმწიფო
დეპარტამენტის 2015-2016 წლის ანგარიშის შესაბამისი ნაწილი1,2 აღწერს საქართველოში
შრომითი უფლებების კუთხით არსებულ მდგომარეობას. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი,
შრომით უფლებების დარღვევის სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს შორის, შრომის ინსპექტირების
საკითხებსაც ეხება და აღნიშნავს, რომ შრომითი უსაფრთხოების კუთხით არსებული პრობლემები
გადაუჭრელი რჩება დასაქმების ყველა სფეროში. დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ მიუხედავად წინ
გადადგმული ნაბიჯებისა,

დასაქმებულებს კვლავ უწევთ საფრთხის შემცველ გარემოში

საქმიანობა. ამის მიუხედავად,

დასაქმებულთა უმრავლესობა მოკლებულია შესაძლებლობას,

გამოთქვას პრეტენზია ამის შესახებ სამუშაოს დაკარგვის შიშით. დეპარტამენტი მიიჩნევს, რომ
კვლავ

საგანგაშოა

სამუშაო

ადგილებზე

დაშავებისა

და

გარდაცვალების

სტატისტიკა,

განსაკუთრებით მძიმეა მაღაროებში დასაქმებულ პირთა მდგომარეობა.

1.1 საერთაშორისო ვალდებულება
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით საქართველომ აიღო
ვალდებულება, განსაზღვრულ ვადებში ეტაპობრივად დაუახლოვოს თავისი კანონმდებლობა
ევროკავშირის კანონმდებლობას. ამ შეთანხმების XXX-ე დანართი მოიცავს ევროდირექტივების
ჩამონათვალს, რომელიც შეეხება სამუშაო

ადგილზე

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების

საკითხებს და მათი შესრულების ვადებს. აღნიშნული ვადების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს
შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება ან/და გადასინჯვა, რაც ხელს შეუწყობს შრომის
უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას.

2. შრომის პირობების მონიტორინგის / ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამა

1

IDFI აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა 2015 წლის ანგარიშში

2

IDFI აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა 2016 ... წლის ანგარიშში

3

არსებული ვითარების აღმოფხვრისა და საერთაშორისო ვალდებულებების გათვალისწინებით
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გადაიდგა
აქტიური ნაბიჯები და შეიქმნა ისეთი მექანიზმი, რომელიც ამოწმებს სამუშაო ადგილზე შრომის
პირობებს, აღჭურვილია შესაბამისი ადმინისტრაციული უფლებამოსილებით

და ეტაპობრივად

ნერგავს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტრანდარტებს.

ამ მიმართულებით 2015 წლის 5 თებერვალს

საქართველოს მთავრობამ N38 დადგენილებით

დაამტკიცდა „შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა,“ რომლის მიხედვითაც
განისაზღვრა პროგრამის მიზანი და ამოცანები. პროგრამის მიზანია, დაეხმაროს დამსაქმებელს
შექმნას უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემო.
პროგრამის

ამოცანებია:

შრომის

უსაფრთხოების

დარღვევის

პრევენცია;

გამოვლენილ

დარღვევებზე დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება, ინფორმირება და
კონსულტირება. იძულებითი შრომის პრევენციის მიზნით ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნოებიერების ამაღლება.
ინსპექტირების განხორციელების ხანგრძლივობა დამოკიდებულია საქმიანობის სიდიდეზე, მაგრამ
ერთ ობიექტზე არა უმეტეს 7 სამუშაო დღისა. დასაბუთებულ შემთხვევაში აღნიშნული ვადის
გახანგრძლივება შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ, იმავე ვადით.
პროგრამის

ღონისძიებებია:

ადგილობრივი,

ექსპერტების/ორგანიზაციების

დახმარებით,

ანგარიშების/დასკვნებისა

რეკომენდაციების

და

დონორი

ინსპექტორთა
მომზადება

და
ტრენინგი;
და

საერთაშორისო
არასაჯარო

დამსაქმებლის

ან/და

დასაქმებულთა კონსულტირება; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) საფრთხეების შესახებ,
დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით, შესაბამისი ღონისძიებების
გატარება; სისტემური დარღვევების გამოვლენა და მათი აღმოფხვრის ღონისძიებების ასახვა
შესაბამის დოკუმენტში; ანალიზის საფუძველზე, შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის
დაცვის შესახებ, შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება/გადასინჯვა და საჭიროების შემთხვევაში,
საკანონმდებლო წინადადებების მომზადება; ინსპექტირების ჩატარების მიზნით, შესაბამისი მზომი
ხელსაწყოების შესყიდვა; პროგრამის ადმინისტრირება.
ამ მიზნით მონიტორინგის

ჩატარების წესი და მონიტორინგის განხორციელების პროცესში

გამოსაყენებელი კითხვარი დამტკიცდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის N01-146/ო ბრძანებით.
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2016 წლის 18 იანვარს საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება №19 ,,შრომის პირობების
ინსპექტირების

2016

წლის

სახელმწიფო

პროგრამის

დამტკიცების

შესახებ“.

აღნიშნული

პროგრამით მონიტორინგი შეიცვალა ინსპექტირების განხორციელებით, შესაბამისად, შრომის
ინსპექტორები ახორციელებენ ობიექტებზე შრომის პირობების ინსპექტირებას.

პროგრამის

ბიუჯეტი შეადგენდა 550 000(ხუთას ორმოცდაათი ათას) ლარს.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 დეკემბერის №627 დადგენილებით განისაზღვრა 2017
წლის შრომის პირობების ინსპექტირების სამოქმედო პროგრამა, რომლის ძირითადი მიზნები და
ამოცანები დარჩა უცვლელი. პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენდა 575.000 (ხუთას სამოცდათხუთმეტი
ათასი) ლარს.

3. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულებაში 2015
წელს საქართველოს მთავრობის N81 დადგენილებით შევიდა ცვლილება, რომლის საფუძველზეც
შეიქმნა შრომის პირობების ინპექტირების დეპარტამენტი, რამაც მოამზადა ნიადაგი ინსპექტირების
სრულყოფილი მექანიზმის დანერგვისათვის, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის
სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრომ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით დაიწყო აქტიური
მუშაობა არსებული საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებში ცვლილებების შეტანასა და
ახალი სამართლებრივი აქტების შემუშავებასთან დაკავშირებით. 2015 წლის 21 აპრილს დამტკიცდა
დეპარტამენტის დებულება, რომელიც
თანახმად

აღნიშნული

შეესაბამება საერთაშორისო პრაქტიკას და რომლის

ქვესტრუქტურის

მიერ

კანონით

მინიჭებული

უფლებამოსილების

ფარგლებში ხორციელდება სახელმწიფო ზედამხედველობა.
განისაზღვრა დეპარტამენტის ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები, კერძოდ:
დეპარტამენტის ფუნქციებია: კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში სახელმწიფო
ზედამხედველობის განხორციელება; იძულებითი შრომის პრევენციის მიზნით ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) პრევენციული ზომების მიღება, დისკრიმინაციული შემთხვევებისა და მათი
გამომწვევი

მიზეზების

კანონდებლობისა
ნორმატიული

და

შესწავლა,
შრომის

აღრიცხვა

და

უსაფრთხოებასთან

რეკომენდაციების
დაკავშირებული

შემუშავება.

შრომის

საკანონმდებლო

და

აქტის პროექტის შემუშავებაში მონაწილეობა. საქართველოს კანონდებლობით
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მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში განცხადებების, წერილების, საჩივრებისა და
წინადადებების განხილვა.
2015 წლის 20 მაისს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის

სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი შრომის პირობების მონიტორინგის განმახორციელებელი
პირის (მონიტორის)

ვაკანტურ თანამდებობაზე, კონკურსანტების შერჩევის წესი განისაზღვრა

შემდეგნაირად: შერჩევა მოხდა

,,საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის N38

დადგენილებით

სახელმწიფო

დამტკიცებული

პროგრამის

განხორციელებისა

და

შრომის

პირობების ინსპექტირების ზედამხედველობის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე“
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 10 მარტის
№01-62/ო ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ. სამუშაო ჯგუფი (საკონკურსო კომისია)
დაკომპლექტდა სოციალური პარტნიორებითა და შესაბამისი დარგის ექსპერტებით.

შერჩევა

ჩატარდა ორ ეტაპად: პირველ ეტაპზე შეირჩა 10 კანდიდატი, მეორეზე კი - 15. შერჩევის
პროცედურა მოიცავდა აპლიკაციების გადარჩევისა და გასაუბრების პროცედურებს. საერთო ჯამში
რაოდენობა განისაზღვრა 25 მონიტორით.

გარდა ამისა, შეიქმნა სარეზერვო ჯგუფი

25

კანდიდატით. ამ ეტაპზე დეპარტამენტში 23 შრომის ინსპექტორი და 2 მთავარი სპეციალისტია.

დიაგრამა N1
შრომის ინსპექტორთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი გენდერულ ჭრილში
(2017წ)
13
14
10

12
10
8
6
4
2
0
ქალი

მამაკაცი

წყარო : საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების
დეპარტამენტი

6

დიაგრამა N2
შრომის ინპექტორთა კვალიფიკაცია
(განათლება)

6

შრომითი ურთიერთობები და სხვა

7

ჯან.დაცვის სპეციალისტი

იურისტი

ტექნიკური დარგის სპეციალისტი

3

7

წყარო : საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების
დეპარტამენტი

ეკონომიკის ყველა სფერო განაწილებულია ,,საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის „სეკ
006-2016 „ ეკონომიკური საქმიანობის სახეები“-ს მიხედვით 21 სექციაში. ამიტომ ინსპექტორთა
კონტიგენტი დაკომპლექტდა მულტიპროფილურად ( სან.ჰიგიენისტი, იურისტი,
დარგის სპეციალისტი,

ტექნიკური

შრომითი ურთიერთობების სპეციალისტი, ეკონომისტი, ჯანდაცვის

სპეციალისტი).
ინსპექტირებისთვის ობიექტზე გასვლამდე იქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც კომპლექტდება
სხვადასხვა კვალიფიკაციის მქონე ინსპექტორებისაგან (არა ნაკლებ 2 ინსპექტორისა).

4. იძულებითი შრომისა და შრომითი ესპლუატაციის პრევენციისა და მათზე რეაგირების
მიზნით სახელწიფო ზედამხედველობის წესის განხორციელების პროგრამა
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საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 მარტის №112 დადგენილებით, იძულებითი შრომისა და
შრომითი ესპლუატაციის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით დამტკიცდა სახელწიფო
ზედამხედველობის განხორციელების წესი. წესის მიხედვით, შრომის პირობების ინსპექტირების
დეპარტამენტი განისაზღვრა საზედამხედველო ორგანოდ, რომელიც იულებითი შრომისა და
შრომითი ექსპლუატაციის გამოვლენისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით ახორციელებს გეგმიურ
და არაგეგმიურ ზედამზედველობას.
გეგმიური ზედამხედველობა ხორციელდება მინისტრის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული
სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული ყოველწლიური გეგმის მიხედვით, ხოლო არაგეგმიური
ზედამხედველობა

ხორციელდება

საქართველოს

კანონმდებლობით

მინიჭებული

უფლებამოსილების ფარგლებში გონივრული ეჭვის არსებობისას, რაც დასტურდება იძულებითი
შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის შესახებ განცხადებით, საჩივრით ან ცხელ ხაზზე
დატოვებული შეტყობინებით.
2016 წელს იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის გამოვლენის მიზნით შემოწმება
ჩატარდა 99 კომპანიაში. მათ შორის იყო 91 გეგმიური და 8 არაგეგმიური. 2017 წელს კი გეგმით
გათვალისწინებული 107 და არაგეგმიურად 8 ობიექტი შემოწმდა.
ერთ კომპანიაში გამოვლინდა იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის შესაძლო ნიშნები
და შემდგომი რეაგირებისათვის საქმე გადაეცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიების შედეგად, აღნიშნულ
საქმესთან დაკავშირებით არ დადასტურდა იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის
ჩადენის ფაქტი.

5. ტრენინგი/სწავლება
სამინისტროს შრომის პირობების მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების გადამზადებაში
აქტიურად უჭერს მხარს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO) და სამუშო ადგილზე ჯანსაღი
და უსაფრთხო შრომის პირობების ევროპული სააგენტო (EU-OSHA).
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO), შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო პირობების
ევროპული სააგენტოსა და ადგილობრივი ექსპერტების მიერ 2015 წელს დეპარტამენტის
თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგები შემდეგ თემებზე:
 შრომის ინსპექციის თანამედროვე და ეფექტური სისტემების ჩამოყალიბება;
 იძულებითი შრომისა და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) საკითხები;
 პროფესიული უბედური შემთხვევებისა და დაავადებათა გამოძიების საკითხები.
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 სამშენებლო სექტორში დასაქმებულთა შრომითი უსაფრთხოება;
 ტრეფიკინგი და შრომითი უსაფრთხოება;
 სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის
მარეგულირებელი ნორმები;
 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტი ILO-2001; საწარმოო ტრავმატიზმი და
უბედური შემთხვევების გამოკვლევა, დოკუმენტირება, ანაზღაურება; პერსონალის
სწავლება და ინსტრუქტაჟი;
 სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის სისტემები, რისკების
შეფასება;
 საწარმოო ჰიგიენა და სანიტარია;
 სახანძრო და ელექტროუსაფრთხოება.

2016 წელს შრომის ინსპექტორებს ჩაუტარდათ ტრენინგი შემდეგ თემებზე:
 იძულებითი შრომა და ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)-შრომის საერთაშორისო
ორგანიზაცია (ILO);
 ევროკავშირის კანონმდებლობის სტრუქტურა და პრინციპები დასაქმებისა და ჯანდაცვის
უსაფრთხოების ფარგლებში ( პროფესიული განათლებისა და დასაქმების რეფორმების
ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტი საქართველოში);
 პრევენციის პრინციპები - ევროკავშირის მიდგომა პროფესიული უსართხოებისა და
ჯანმრთელობის საკითხისადმი - (პროფესიული განათლებისა და დასაქმების რეფორმების
ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტი საქართველოში;
 შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება სამშენებლო სექტორში (ტრეფიკინგი) შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO).

2017 წელს შრომის ინსპექტორებს ჩაუტარდათ ტრენინგი შემდეგ თემებზე:
 ტრეფიკინგი- ადამიანით ვაჭრობა. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM);
 სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტიშრომის საერთასორისო ორგანიზაცია ILO და სამართლიანი შრომის ასოციაცია (NEW
BALANCE, PUMA, NIKE);
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 შრომის ინსპექციის პოლოტიკის დაგეგმარება- „ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია,
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია ILO;
 შრომის

უსაფრთხოებისა

დირექტივების

ასახვა

და

ჯანმრთელობის

ქართულ

დაცვის

კანონმდებლობაში

-

სფეროში

არსებული

(სერთიფიკატით),

ევრო

EU-VEGE:

დასაქმებისა და პროფესიული განათლების რეფორმების ტექნიკური დახმარების პროექტი;
 ინსპექტირების ჩატარება მშენებლობაზე, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO).

6. „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტი და
ევროდირექტივები
ასოცირების ხელშეკრულების გათვალისწინებით, საქართველოს აქვს ვალდებულება ეროვნული
კანონმდებლობა დაუახლოვოს ევროკავშირის კანონმდებლობას. ამ მიზნით დეპარტამენტმა
შეიმუშავა ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტი, რომელიც უკვე
წარედგინა პარლამენტს. პარლამენტმა ორი მოსმენით კანონპროექტს მხარი დაუჭირა.
კანონპროექტის პირველადი მოსმენისას,

საპარლამენტო კომიტეტების ინიციატივით, შეიქმნა

სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტდა ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტებით,
სოციალური

პარტნიორებითა

და

აღმასრულებელი

ხელისუფლების

წარმომადგენლებით.

სამუშაო ჯგუფის შექმნის საფუძველს წარმოადგენდა აზრთა სხვადასხვაობა კანონის გავრცელების
სფეროზე, მის ამოქმედების ვადებზე, ადმინისტრაციულ სახდელებზე, ზედამხედველი ორგანოს
სტრუქტურაზე და ა.შ. აღნიშნულმა სამუშაო ჯგუფმა საშუალება მისცა განხილვაში მონაწილეობა
მიეღო საკითხით დაინტერესებულ სხვადასხვა მხარეს.
კანონპროექტის
ზოგადი

მიზანია,

პრინციპების

იმ

ძირითადი

განსაზღვრა,

მოთხოვნების

რომლებიც

და

უკავშირდება

პრევენციული ღონისძიებების
სამუშაო ადგილზე შრომის

უსაფრთხოების საკითხებს, არსებულ და მოსალოდნელ საფრთხეებს, უბედური
და

პროფესიული

ინფორმირებას,

დაავადებების

კონსულტირებასა

და

თავიდან
მათ

აცილებას, დასაქმებულთა

შემთხვევებისა
სწავლებას,

თანაბარ ჩართულობას შრომის უსაფრთხოებისა

და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში.
კანონპროექტი

დაარეგულირებს

დამსაქმებელთა, დასაქმებულთა,

დასაქმებულთა

წარმომადგენლებისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების უფლებებს, მოვალეობებსა და
პასუხისმგებლობებს,

რომლებიც დაკავშირებულია უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს

შექმნასთან. პირველ ეტაპზე კანონპროექტი

გავრცელდება მომეტებული საფრთხის შემცველ
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მძიმე,

მავნე

და

საშიშპირობებიან

სამუშაოებზე, ხოლო მომდევნო წლებში ეტაპობრივად

მოიცავს ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სექტორებს.
ასევე, ევროკავშირის „დასაქმებისა და პროფესიული განათლების რეფორმების ტექნიკური
დახმარების პროექტის“ ექსპერტები აქტიურად მონაწილეობენ საქართველო-ევროკავშირის
ასოცირების შეთანხმების XXX-ე დანართით განსაზღვრული ევრო დირექტივების საქართველოს
კანონმდებლობაში ტრანსპოზიციის პროცესში. დღევანდელი მდგომარეობით ექსპერტების
დახმარებით შემუშავებულია შემდეგი დირექტივების პროექტები:

2015 წელს დამუშავებული დირექტივები:

 1989 წლის 30 ნოემბრის საბჭოს 89/654/EEC დირექტივა სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა
და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე (პირველი ინდივიდუალური
დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში);
 2009 წლის 16 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/104/EC დირექტივა
სამუშაო

ადგილზე

უსაფრთხოებისა

და

მუშაკთა

მიერ

ჯანმრთელობის

სამუშაო

მოწყობილობების

მინიმალური

მოთხოვნების

გამოყენებისათვის
თაობაზე

(მეორე

ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე16(1) მუხლის კონტექსტში 89/655/EEC დირექტივის კოდიფიკაცია, რომელიც შესწორდა 95/63/EC და 2001/45/EC
დირექტივებით);
 1989 წლის 30 ნოემბრის საბჭოს დირექტივა 89/656/EEC სამუშაო ადგილზე მუშაკთა მიერ
პერსონალური

დამცავი

აღჭურვილობის

გამოყენებისთვის

უსაფრთხოებისა

და

ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (მესამე ინდივიდუალური დირექტივა
89/391/EEC დირექტივის მე16(1) მუხლის კონტექსტში).

2016 წელს დამუშავებული დირექტივები:

 1990 წლის 29 მაისის საბჭოს 90/269/EEC დირექტივა ტვირთის ხელით აწევის დროს, მუშაკთა
მიერ

განსაკუთრებით

ზურგის

დაზიანების

საფრთხის

არსებობის

პირობებში,

11

ჯანმრთელობისა

და

უსაფრთხოების

მინიმალური

მოთხოვნების

შესახებ

(მე-4

ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მუხლის 16(1) კონტექსტში);


1990 წლის 29 მაისის საბჭოს დირექტივა 90/270/EEC მონიტორიან დანადგარებთან
მუშაობისთვის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ
(მეხუთე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში);

 1992 წლის 24 ივნისის საბჭოს 92/58/EEC დირექტივა სამუშაოზე უსაფთხოებასა და/ ან
ჯანმრთელობასათან

დაკავშირებული

ნიშნების

განთავსების

მიზნით

მინიმალური

მოთხოვნების შესახებ (მეცხრე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის
16(1)მუხლის კონტექსტში).

2017 წელს დამუშავებული დირექტივები:
 1989 წლის 30 ნოემბრის საბჭოს დირექტივა 89/656/EEC სამუშაო ადგილზე მუშაკთა მიერ
პერსონალური

დამცავი

აღჭურვილობის

გამოყენებასთვის

უსართხოებისა

და

ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ( მესამე ინდივიდუალური დირექტივა
89/391/EEC დირექტივის 16( 1) მუხლის კონტექსტში;
 1999 წლის 16 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 1999/ 92/ EEC
ფეთქებადი ატმოსფეროს გამო პოტენციური რისკის ქვეს მყოფ მუშათა უსაფრთხოებისა და
ჯანმერთელობის დაცვის გაუმჯობესების მიზნით მინიმალური მოთხოვნების შესახებ
(მეთხუთმეტე

ინდივიდუალური

დირექტივა

89/391/EEC

დირექტივის

მე-16

მუხლის

კონტექსტში);
 1992 წლის 24 ივნისის საბჭოს 92/57EEC დირექტივა დროებით ან მოძრავ სამშენებლო
უბნებზე უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების იმპლემენტაციის
შესახებ. (მერვე ინდივიდუალური დირექტივა 89/391EEC დირექტივის მე-16 მუხლის
კონტექსტში).

7. ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებასთან
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2015 წლის 13 აგვისტოს გაფორმდა ურთიერთანამრომლობის მემორანდუმი საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს შორის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შემთხვევების გამოვლენის
ხელშეწყობის შესახებ.
მემორანდუმის მიზნებია: ადამიანით ( ტრეფიკინგის) საფრთხეების შესახებ, დამსაქმებელთა და
დასაქმებულთა

ცნობიერების

ამაღლების

მიზნით,

შესაბამისი

ღონისძიებების

გატარება.

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების
ინსპექტირების

დეპარტამენტის

მიერ

შემოწმების

შედეგად

რისკ

ჯგუფებს

განკუთვნილი

ორგანიზაციების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შესაძლო შემთხვევების

გამოვლენისა და მიღებული

ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა.
ტრეფიკინგის საკითხებზე საინფორმაციო შეხვედრების/ სწავლების ორგანიზება შესაბამისი
თანამშრომლობისათვის.
2017

წლის

16

თებერვალს

გაფორმდა

ურთიერთთანამშრომლობის

მემორანდუმი.

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს
ეკონომოკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ-სახელმწიფო
ქონების ეროვნულ სააგენტოს შორის.
მემორანდუმის

ფარგლებში

მხარეები

გამოთქვამენ

მზადყოფნას

ურთიერთთანამშრომლობისათვის, სახელწიფოს 50 %-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით
დაფუძნებულ საწარმოებში შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირების განხორციელების მიზნით.
სამუშაო ადგილზე უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით, მემორანდუმის მხარეები
ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში, უზრუნველყოფენ:
სამინისტროს მიერ სამუშაო ადგილზე შემოწმების განხორციელებისას აღმოჩენილ დარღვევებზე
სახელწიფო საწარმოების მიმართ შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემას.
მემორანდუმის მხარეები სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების დარღვევებსა და მის
აღმოფხვრასთან დაკავშირებით სანიფორმაციო შეხვედრების ორგანიზებას.
2017 წლის 11 მაისს საქართველოს ეკონომოკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და
საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მინისტრების
ერთობლივი ბრძანებით შეიქმნა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტისა და
ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ერთობლივი
მონიტორინგის ჯგუფები.
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ერთობლივი მონიტორინგის ჯგუფი უზრუნველყოფს მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან, ასევე
მომეტებული საფრთხის შემცველ სამუშაო ადგილებზე, რომლებიც შიეცავს მომეტებულ რისკს
ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის, დასაქმებულთა შრომის პირობებისა და სამუშაო
ადგილების

შესაბამისობის

შეფასებას

საქართველოს

კანონმდებლობით

დადგენილ

მოთხოვნებთან და ობიექტის ტექნიკური ინსპექტირებას.
2017 წლის 15 თებერვალს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროსა

და

სსიპ

საქართველოს

ტექნიკურ

უნივერსიტეტს

შორის

გაფორმდა

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ერთობლივი ეფექტური ღონისძიებების დაგეგმისა და
განხორციელების

შესახებ,

რომლის

ფარგლებშიც

შრომის

პირობების

ინსპექტირების

დეპარტამენტი უზრუნველყოფს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტების სტაჟირებას, ხოლო
დეპარტამენტის

თანამშრომლები

განახორციელებენ

სასწავლო

ვიზიტებს

უნივერსიტეტის

კუთვნილ სასწავლო შახტა-ლაბორატორიებში.

8. ინსტრუმენტები/ ხელსაწყოების შეძენა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს „შრომის
პირობების ინსპექტირების 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში 2016 წლის 1 ივლისს
განხორციელდა მზომი ხელსაწყოების სახელმწიფო შესყიდვა. გამოცხადებული ტენდერის
შედეგად შეძენილ იქნა შემდეგი სახის აპარატურა:
1.

საწარმო/დაწესებულებებში მტვრის კონცენტრაციის მზომი ხელსაწყო -1 ერთეული;

2.

საწარმოში ხმაურის მზომი ხელსაწყო - 3 ერთეული;

3.

განათების მზომი ხელსაწყო - 3 ერთეული;

4.

საწარმო/დაწესებულებებში ტემპერატურისა და ტენიანობის მზომი ხელსაწყო - 3
ერთეული.
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9. 2015 -2017 წლებში ჩატარებული მონიტორინგი/ინსპექტირება

შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამის

ფარგლებში შრომის პირობების

მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების ( მონიტორების) მიერ 2015 წლის ივლისიდეკემბრის ფარგლებში

განხორციელდა მონიტორინგი

118 ობიექტზე. მონიტორინგი

განხორციელდა როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონის მაშტაბით და მოიცვა თბილისის 116,
ხოლო ჭიათურისა და ზესტაფონის 2 ობიექტი.
შემოწმებულმა ობიექტებმა საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის „ სეკ 006-2016 „
ეკონომიკური საქმიანობის სახეები“ -ს მიხედვით მოიცვა 12 სექცია:

დიაგრამა N3.
2015 წელს შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა სექციების მიხედვით

15
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2

2

1

2

0
A

C

F

G

H

I

L

N

O

P

Q

R

A -სოფლის, სატყეო და თევზის
მეურნეობა
C - დამამუშავებელი მრეწველობა
F - მშენებლობა
G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა,
ავტომობილებით ვაჭრობა, რემონტი
H - ტრანსპორტი და დასაწყობება
I - განთავსების საშუალებებით
უზრუნველყოფა და საკვების
მიწოდების საქმიანობები
L - უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული
საქმიანობები
N - ადმინისტრაციული და დამხმარე
მომსახურების საქმიანობები
O - სახელმწიფო მმართველობა და
თავდაცვა
P - განათლება
Q - ჯანდაცვა და სოციალური
მომსახურებების საქმიანობები
R - ხელოვნება, გართობა, დასვენება

წყარო : საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების
დეპარტამენტი

2015 წლის II ნახევარში შემოწმებული ობიექტების უმეტესობამ

მოიცვა C -

დამამუშავებელი

მრეწველობის (21 ობიექტი) , H - ტრანსპორტისა და სასაწყობე მეურნეობების (38 ობიექტი), Q ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების (24 ობიექტი) სექტორები, აგრეთვე

A - სოფლის,

სატყეო და თევზის მეურნეობის ( 2 ობიექტი), F - მშენებლობის ( 4 ობიექტი), G - საბითუმო და
საცალო ვაჭრობის ( 9 ობიექტი), I - განთავსების საშუალებებით უზრუნვეყოფის და საკვების
მიწოდების საქმიანობების (7 ობიექტი), L - უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული (2 ობიექტი), N ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობების (2 ობიექტი), ადმინისტრაციული და
დამხმარე მომსახურების საქმიანობების ( 2ობიექტი),

O - სახელმწიფო მმართველობისა და

თავდაცვის ( 1ობიექტი), P - განათლების ( 2 ობიექტი), R - ხელოვნების, გართობისა და დსვენების (
7 ობიექტი) სექციები.
2016 წელს შრომის ინპექტორების მიერ შემოწმდა 188 ობიექტი.
შემოწმებული ობიექტების
რაოდენობა საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის „ სეკ 006- 2016„ ეკონომიკური
საქმიანობის სახეები“ -ს მიხედვით ასახულია დიაგრამაზე N4.
16

დიაგრამა N4.
2016 წელს შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა სექციების მიხედვით
70
63
60

B - სამთომოპოვებითი მრეწველობა
და კარიერების დამუშავება
C - დამამუშავებელი მრეწველობა
F - მშენებლობა
G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა,
ავტომობილების რემონტი
H - ტრანსპორტი და დასაწყობება
I - განთავსების საშუალებებით
უზრუნველყოფის და საკვების
მიწოდებსი საქმიანობები
J - ინფორმაცია და კომუნიკაცია
L – უძრავ ქონებასთან
დაკავშირებული საქმიანობები
M - პროფესიული, სამეცნიერო და
ტექნიკური საქმიანობები
Q - ჯანდაცვა და სოციაულური
მომსახურების საქმიანობები
S - სხვა სახის მომსახურება
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წყარო :
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საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების

დეპარტამენტი

2016 წელს შემოწმებული ობიექტების უმეტესობამ მოიცვა C - დამამუშავებელი მრეწველობის (42
ობიექტი)

, G -

საბითუმო და საცალო ვაჭრობის

(63 ობიექტი),

H - ტრანსპორტისა და

დასაწყობების (42ობიექტი) სექციები, აგრეთვე B - სამთომოპოვებითი მრეწველობის ( 3 ობიექტი),
F - მშენებლობის ( 15 ობიექტი), I – განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების
მიწოდების საქმიანობების ( 11 ობიექტი), J – ინფორმაციის და კომუნიკაციის (2 ობიექტი), L - უძრავ
ქონებასთან დავაშირებული (2 ობიექტი), M - პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური
საქმიანობები (2 ობიექტი), Q - ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების ( 5 ობიექტი), S - სხვა
სახის მომსახურების ( 1 ობიექტი) სექციები.
2017

წელს

ინსპექტირება

განხორციელდა

287

ობიექტზე.

„საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის 006-2016

შემოწმებულმა

ობიექტებმა

ეკონომიკური საქმიანობის სახეები“-ს

მიხედვით ასახულია დიაგრამაზე N5.

დიაგრამა N5.
17
A

- სოფლის მეურნეობა, ნადირობა
და სატყეო მეურნეობა
B - სამთომოპოვებითი

2017 წელს შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა სექციების მიხედვით
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წყარო : საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების
დეპარტამენტი

2017 წელს შემოწმებული ობიექტების უმეტესობამ მოიცვა: G საბითუმო და საცალო ვაჭრობის (81
ობიექტი), F მშენებლობის (54 ობიექტი) , C - დამამუშავებელი მრეწველობის (44 ობიექტი), ასევე
A სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო მეურნეობის (10 ობიექტი), B - სამთომოპოვებითი
მრეწველობის

( 18 ობიექტი), D ელექტროენერგიი, აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული

ჰაერის მიწოდების (3 ობიექტი), E წყალმომარაგების, კანალიზაცის, ნარცენების მართვისა და
დაბინძურების (2 ობიექტი), H - ტრანსპორტისა და დასაწყობების (42 ობიექტი), I – განთავსების
საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობების,

( 8 ობიექტი, ) J

ინფორმაციის და კომუნიკაციის (3 ობიექტი), L - უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული (1 ობიექტი),
M - პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები (1 ობიექტი),
და დამხმარე მომსახურების საქმიანობების (2 ობიექტი),
თავდაცვის (1 ობიექტი),

P

O

განათლების (3 ობიექტი), Q

N ადმინისტრაციული

სახელმწიფო მმართველობის და
ჯანდაცვისა

და სოციალური

მომსახურების ( 24 ობიექტი), R ხელოვნების, გართობისა და დასვენების (5 ობიექტი) სექციები.
18

2015 წლის II ნახევრიდან - 2017 წლის პერიოდში შემოწმდა 583 ობიექტი. შემოწმებული
ობიექტების რაოდენობა და ფარდობითი სიხშირეები სექციების მიხედვით ასახულია შესაბამისად
დიაგრამებზე 6 და 7.

დიაგრამა 6
2015 წლის II ნახევრარი -2017 წლის პერიოდში შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა სექციების
მიხედვით.
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- სოფლის მეურნეობა, ნადირობა
და სატყეო მეურნეობა
B - სამთომოპოვებითი
მრეწველობა და თევზის
მეურნეობა
C - დამამუშავებელი მრეწველობა
D - ელექტროენერგიის, აირის,
ორთქლისა და კონდიცირებული
ჰაერის მიწოდება
E - წყალმომარაგება, კანალიზაცია,
ნარჩენების მართვა და დსუფთავება
F - მშენებლობა
G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა;
ავტომობილების რემონტი
H - ტრანსპორტი და დასაწყობება
I
- განთავსების საშუალებებით
უზრუნველყოფის და საკვების
მიწოდების საქმიანობები
J - ინფორმაცია და კომუნიკაცია
L - უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული
საქმიანობები
M - პროფესიული, სამეცნიერო და
ტექნიკური საქმიანობები
N - ადმინისტრაციული და დამხნარე
საქმიანობები
O - სახელმწიფო მმართველობა და
თავდაცვა
P - განათლება
Q - ჯანდაცვა და სოციალური
მომსახურების საქმიანობები
R- ხელოვნება, გართობა, დასვენება

წყარო : შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი

დიაგრამა N7.
19

2015-2017 წწ საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის ეკონომიკური საქმიანობის სახეების
მიხედვით შემოწმებული ობიექტების პროცენტული განაწილება სექციების მიხედვით
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A - სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო მეურნეობა, B - სამთომოპოვებითი მრეწველობა და თევზის მეურნეობა, C
- დამამუშავებელი მრეწველობა, D - ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება, E წყალმომარაგება, კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დსუფთავება, F - მშენებლობა, G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა;
ავტომობილების
რემონტი, H - ტრანსპორტი და დასაწყობება, I
- განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და
საკვების მიწოდების საქმიანობები, J - ინფორმაცია და კომუნიკაცია, L - უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები, M პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები, N - ადმინისტრაციული და დამარე საქმიანობები , O - სახელმწიფო
მმართველობა და თავდაცვა, P - განათლება, Q - ჯანდაცვა და სოციალური
მომსახურების საქმიანობები, R- ხელოვნება,
გართობა, დასვენება

წყარო : შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი

20

შემოწმებული (583 ) ობიექტების უმეტესობა მოდის G
(26.1%), C

- საბითუმო და საცალო ვაჭრობაზე

- დამამუშავებელ მრეწველობაზე ( 18.7%), H

(16.1%), F

- მშენებლობაზე (12.5%),

საქმიანობებზე (9.3%),

I

- ტრანსპორტზე და დასაწყობებაზე

Q - ჯანდაცვისა და სოციალური

- განთავსების საშუალებებით

მომსახურების

უზრუნველყოფისა

მიწოდების საქმიანობებზე (4.5%), დანარჩენი ნაწილდება შემდეგნაირად: A
მეურნეობა , ნადირობა

და სატყეო მეურნეობა( 2.1%), B -

თევზის მეურნეობა (3.6%), D
ჰაერის

დსუფთავება (0.3%),

J -

-

სოფლის

სამთომოპოვებითი მრეწველობა და

- ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლისა და

მიწოდება (0.6%) , E -

და საკვების

კონდიცირებული

წყალმომარაგება, კანალიზაცია,

ნარჩენების მართვა და

ინფორმაცია და კომუნიკაცია (0.9%), L

- უძრავ ქონებასთან

დაკავშირებული საქმიანობები (0.9%), M - პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები
(0.6%) , N

- ადმინისტრაციული

და დამხმარე საქმიანობები

(0.7%), O

- სახელმწიფო

მმართველობა და თავდაცვა (0.3%), P - განათლება (0..9%), R- ხელოვნება, გართობა, დასვენება
(2.1%), S - სხვა სახის მომსახურება (0.2%).
სულ 2015 წლის

II

ნახევრიდან

-2017 წლის

პერიოდში შემოწმდა

583 ობიექტი. გაკეთდა

შედეგების ანალიზი, რისთვისაც გამოყენებულ იქნა მონაცემთა ანალიზისა და სტატისტიკის
მეთოდი.

მონაცემების

მოპოვება

განხორციელდა

გამოკითხის

მეთოდით,

რისთვისაც

გამოყენებულ იქნა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის
მიერ დამტკიცებული ფორმა - კითხვარი, გარდა ამისა - დაკვირვება (ობიექტის შემოწმება).
გამოკითხვის/დაკვირვების მიზანი იყო დასაქმებულთა შრომის პირობების შესაბამისობის დადგენა
ეროვნულ

კანონმდებლობასთან

(რეგლამენტებთან)

.

მონაცემების

დაჯგუფება

მოხდა

საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის „სეკ 006-2016„ ეკონომიკური საქმიანობის სახეების
მიხედვით. გამოითვალა დარღვევათა (შესაბამისობათა) ფარდობითი სიხშირეები (პროცენტული
განაწილება) და მოგვცა შემდეგი სურათი:
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დიაგრამა N8.
2015-2017 წწ შემოწმებულ ობიექტებზე დაფიქსირებული დარღვევების პროცენტული
განაწილება

14.60%

13.30%
5.70%

8.80%
4.30%

6.50%

8.20%

10.30%
8.00%

5.60%

6.90%
7.80%

დარღვეული სახანძრო უსაფრთხოება
დარღვეული ელექტრო უსაფრთხოება
უსაფრთხოების მენეჯერის არ ყოლა
ტრავმატიზმის აღურიცხაობა
კოლექტიური დაცვის საშუალებების არ ქონა
ინდივიდუალური დაცვის საშ. არ ქონა
დარღვეული მიკროკლიმატი
პირველადი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმების აღურიცხაობა
დარღვეული სანჰიგიენა
კუსტარული დანადგარები
ტრენინგების, ინსტრუქტაჟების ჩაუტარებლობა
სხვა
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წყარო : საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების
დეპარტამენტი

2015-2017 წლებში ობიექტებზე დაფიქსირებული
სახანძრო

უსაფრთხოებაზე

(არ

ტარდება

დარღვევების მეტი

სახანძრო

წილი 14.6%

უსაფრთხოების

წესების

მოდის

სწავლება

ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟის ჩატარების გზით, არ არის გამოკრული საევაკუაციო
გასასვლელებთან ხანძრის დროს ადამიანთა ევაკუაციის გეგმა, არ არის ან ვადაგასულია ხანძრის
ჩაქრობის პირველადი საშუალებები , ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების განთავსების
ადგილები არ არის

აღნიშნული სახანძრო უსაფრთხოების შესაბამისი ნიშნებით, არ არის

აღნიშნული ფეთქებადსაშიში მოწყობილობების და ფეთქებადსაშიში ნივთიერებების და მასალების
შენახვის ადგილი სახანძრო უსაფრთხოების შესაბამისი ნიშნებით, ჩახერგილია საევაკუაციო გზები,
სხვადასხვა საგნით გადაკეტილია გამწოვი არხები, ღიობები და ცხაურები, სახანძრო სტენდი არ
არის

დაკომპლექტებული

ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებებით, არამექანიზებული

სახანძრო ინსტრუმენტით და ინვენტარით, სახანძრო სტენდი არ არის, არ არის ხანძარსაშიში
სიტუაციებისა და ხანძრის ლოკალიზაციის და ლიკვიდაციის გეგმა.
დარღვევათა 10.3% მოდის ტრავმატიზმის აღურიცხაობაზე: არ ხდება ტრავმატიზმის აღრიცხვის
ჟურნალის წარმოება.
დარღვევათა 8.8% მოდის

- ელექტროუსაფრთხოებაზე:

(თვითნაკეთი) ელექტროგამახურებელი ხელსაწყოები,
დამცავი

არაკალიბრირებული

დნობადი

(დაფიქსირდა:

არასტანდარტული

გადატვირთვისა და მოკლე ჩართვისაგან

დამცველები

ან

სხვა

თვითნაკეთი

აპარატები,

ელექტროფარებთან, ელექტროძრავებსა და გამშვებ აპარატურასთან წვადი (მათ შორის
ადვილადაალებადი)

მასალები

და

ნივთიერებების

დაწყობა-შენახვა,

ხანძარსაშიშ

და

ფეთქებადსაშიშ ზონებში ელექტროდანადგარების გამოყენება.
დარღვევათა 8.2% მოდის სანიტარიულ ჰიგიენურ ნორმებზე: გაურემონტებელია საშხაპეები და
სანიტარული კვანძები, დარღვეულია იატაკის ერთიანი საფარი, სველი წერტილების დასუფთავება
ხდება ქლორშემცველი ხსნარების გარეშე,

სასადილო და გასახდელი მოწყობილია

ერთ

სივრცეში.
დარღვევათა 8.0% მოდის პირველად და პერიოდულ სამედიცინო შემოწმებაზე: ტრანსპორტთან,
აგრესიულ სითხეებთან, ელექტრომაგნიტური ველის წაყაროებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
ჩართული პირები არ გადიან სავალდებულო პერიოდულ სამედიცინო შემოწმებას.
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დარღვევათა 7.8% ნაწილდება ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების გამოუყენებლობასა და
უქონლობაზე (თავის დამცავი საშუალებები: დამცავი ჩაფხუტები სხვადასხვა საწარმოებში
გამოსაყენებლად (მაღაროები, შახტები, სამშენებლო ობიექტები, სხვა ინდუსტრიული ობიექტები);
სმენის ორგანოების დამცავი საშუალებები; თვალისა და სახის დამცავი საშუალებები; სასუნთქი
ორგანოების დამცავი საშუალებები; ხელის მტევნის და მკლავის დამცავი საშუალებები;
ხელთათმანები, რომლებიც მომხმარებელს იცავს: მანქანა-დანადგარებისგან (ჩხვლეტა, გაჭრა,
ვიბრაცია და ა.შ.); ტანის დამცავი საშუალებები: დამცავი ჟილეტები,

წინსაფრები, რომლებიც

მანქანა-დანადგარებისგან დასაცავად, დამცავი ჟილეტები, ჟაკეტები და წინსაფრები, რომლებიც
ქიმიური ნივთიერებებისგან დასაცავად გამოიყენება, სხეულის დამჭერი ქამრები, ჩამოვარდნის
პრევენციისთვის შექმნილი საშუალებები, ჩამოვადნის აღმკვეთი აღჭურვილობა (მთლიანი
აღჭურვილობა ყველა საჭირო აქსესუარით), სამუხრუჭე აღჭურვილობა, რომელიც კინეტიკური
ენერგიის შთანთქმისთვის არის შექმნილი (მთლიანი აღჭურვილობა ყველა საჭირო აქსესუარით),
სხეულის

დამჭერი

მოწყობილობები

(უსაფრთხოების

ღვედები

და

ქამრები),

თერმული

სპეცტანსაცმელი, მტვერგაუმტარი სპეცტანსაცმელი.
დარღვევათა 6.9% ნაწილდება კოლექტიური დაცვის საშუალებებზე: სამუშაო ბაქნებზე, კიბის
უჯრედებზე მოაჯირის არარსებობა, გაუმართავი სავენტილაციო და ასპირაციული სისტემები,
საწარმოში იდენტიფიცირებული ფეთქებადსაშიში გარემოს მქონე და მავნე აირების წარმოქმნის
მხრივ

საშიში საამქროები არ არის უზრუნველყოფილი დეტექციის და ავარიის შემთხვევაში

ბლოკირების სიტემებით და ავარიული გამწოვი საშუალებებით.
დარღვევათა 6.5% ნაწილდება უსაფრთხოების მენეჯერის არარსებობაზე: ობიექტებზე არ არის
დანიშნული შრომის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი, რომელიც მოახდენდა საფრთხეების
იდენტიფიცირებასა და რისკების შეფასებას.
დარღვევათა 5.7% ნაწილდება ჩაუტარებელ ტრენინგებსა და ინსტრუქტაჟებზე: უსაფრთხოების
წესების სწავლების მიზნით ობიექტებზე არ

ტარდება

შესაბამისი სწავლება/ტრენინგი შრომის

უსაფრთხოების შესახებ.
დარღვევათა 5.6% ნაწილდება მიკროკლიმატზე: მიკროკლიმატის არასასურველი ზემოქმედების
პროფილაქტიკის მიზნით,არ ხდება შემდეგი ღონისძიებების გატარება: არ ხორციელდება ჰაერის
ტემპერატურის, მოძრაობის, ტენიანობის, ზედაპირის სიმხურვალის გაზომვები.
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დარღვევათა 4.3% ნაწილდება კუსტარული დანადგარების აღჭურვილობისა და ინსტრუმენტების
გამოყენებაზე: გამოიყენება კუსტარული ელექტროდანადგარები, სახერხი ინსტრუმენტები, კიბეები,
ხარაჩოები.
13.3% ნაწილდება სხვადასხვა სახის დარღვევაზე, რომელთაგან თითოეულის წილი 3% -ზე
ნაკლებია. ესენია: სიჩქარის შემზღუდველი ნიშნები, გაუმიჯნავი საფეხმავლო და სატრანსპორტო
გზები, მყარი ფენილით დაუფარავი ორმოები, პირველადი სამედიცინო დახმარების ყუთების არ
ქონა, სპეცტანსაცმლის ცენტრალიზებული წესით რეცხვის მოუგვარებლობა, მაღალი წნევის ქვეშ
არსებული ჭურჭლის შენახვის წესის უგულებელყოფა, მზომი ხელსაწყოს უქონლობა, დაზიანებული
ლიფტი, დისკოიანი რკინის ხერხები დამცავი ფარების გარეშე, მძიმე ფიზიკური მუშაობა შესაბამისი
ტექნიკური აღჭურვილობის გარეშე, ამწეების მოწყობისა და ექსპლუატაციის დარღვეული წესები,
მაღალი ხმაური, ვიბრაცია, განათება.

2015-2017 წლების პერიოდში ინპექტირებამ მოიცვა როგორც თბილისის, ასევე რეგიონების
ობიექტები. რემონიტორინგისას შემოწმებული ობიექტების ფარდობითი სიხშირე თბილისირეგიონების ჭრილში ასახულია დიაგრამაზე N9.

დიაგრამა N9.
2015-2017 წწ შემოწმებული ობიექტების პროცენტული განაწილება (თბილისი - რეგიონები)
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2.40%

2.20%

3.10%

2.90%

3.10%

11.10%
1.90%
3.60%
59.20%

9.80%

0.70%

თბილისი
კახეთი
სამცხე ჯავახეთი

მცხეთა - თიანეთი
აჭარა
გურია

იმერეთი
შიდა ქართლი
რაჭა-ლეჩხუმი

სამეგრელო
ქვემო ქართლი

წყარო : საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების
დეპარტამენტი

2015 წლის II ნახევრიდან – 2017 წლის პერიოდში ინსპექტირებამ მოიცვა არა მარტო თბილისში
არსებული, არამედ რეგიონებში ფუნქციონირებული ობიექტები: ობიექტების 59.2% ნაწილდება
თბილისში განთავსებულ ობიექტებზე, 11.1% - აჭარაში არსებულ ობიექტებზე, 9.8% - იმერეთის
ობიექტებზე, 3.6% - სამეგრელოს ობიექტებზე, 3.1% - შიდა ქართვლის ობიექტებზე, 3.1% - რაჭალეჩხუმის ობიექტებზე,

2.9% - ქვემო ქართლის ობიექტებზე, 2.4% - სამცხე-ჯავახეთის

ობიექტებზე, 2.2% - გურიის ობიექტებზე, 1.9% - კახეთის ობიექტებზე, 0.7% - მცხეთა-თიანეთის
ობიექტებზე.
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10. უბედური შემთხვევის მოკვლევა, ანალიზი
შრომის,

,,საქართველოს

ჯანმრთელობისა

სტრუქტურული ქვედანაყოფების

და

სოციალური

დაცვის

სამინისტროს

დებულებების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 6 იანვრის №01-1/ნ ბრძანების
მუხლი 2, პირველი პუნქტის ,,ა,, და ,,ა.გ.,, ქვეპუნქტების შესაბამისად დეპარტამენტის ფუნქციაში
შევიდა ორგანიზაციაში მომხდარი უბედური შემთხვევების გამოკვლევა და აღრიცხვა.
2016-2017 წწ გამოკვლეულ იქნა 28 უბედური შემთხვევა. მოკვლეული უბედური შემთვევები ვერ
იძლევა სრულ სურათს, ვინაიდან ამ ეტაპზე კომპანიებს არ აქვთ ვალდებულება, შეატყობინონ
შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტს
აღნიშნული

ხარვეზის

საქართველოს

აღმოფხვრა

კანონპროექტით,

მომხდარი უბედური შემთხვევის შესახებ.

გათვალისწინებულია
რომელიც

შრომის

ავალდებულებს

უსაფრთხოების

კომპანიებს

შესახებ

შეატყობინოს

ინსპექტირების დეპარტამენტს საწარმოში მომხდარი უბედური შემთხვევის შესახებ.

დიაგრამა N10.
მოკვლეული უბედური შემთხვევებისა და საწარმოო ინცინდენტების როდენობა სექტორების
მიხედვით (2016-2017 წწ)
14

13
12

12
10
8
6

5

5
4

4
2

2

2

2

1
0

1

1

0

0

0
F

B

C
დაღუპული
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დაშავებული

წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების
დეპარტამენტი
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სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა ყველაზე დიდი რაოდენობა ნაწილდება
მშენებლობის F სექტორზე: დაღუპულია 13 და დაშავებულია 12 ადამიანი; 5 დაღუპული მოდის
სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერის დამუშავების B სექციაზე; 2 დაღუპული და 5
დაშავებული

ნაწილდება

დამამუშავებელი

მრეწველობის

C

სექციაზე; 2

დაღუპულია

ელექტროენეერგიის , აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდების D სექციაში; 1
დაღუპული და 4 დაშავებულია საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ( ბენზინგასამართი და
აირგასამართი სადგურები) G სექციაში; 1 დაღუპული და 2 დაშავებულია გართობისა და
დასვენების R სექციაში და 1 დაღუპული ტრანსპორტისა და დასაწყობების H სექციაში.

დიაგრამა 11
დაღუპულთა პროცენტული წილი სექტორების მიხედვით (2016-2017წწ)
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წყარო: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

დაღუპულთა 52.0% ნაწილდება F სამშენებლო სექტორზე, 20.0% - B სამთომოპოვებით
მრეწველობაზე და კარიერის დამუშავებაზე, 8.0% - C დამამუშავებელ მრეწველობაზე, 8.0%
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდენცირებული ჰაერის მიწოდებაზე, 4.0% -

-D
G

საბითუმო და საცალო ვაჭრობაზე ( აქ იგულისხმება ბენზინგასამართი, გაზგასამართი სადგურები),
4.0% - H ტრანსპორტზე და დასაწყობებაზე, 4.0% - R გართობისა და დასვენების სექტორზე.

დიაგრამა 12
დაშავებულთა პროცენტული წილი სექტორების მიხედვით (2016-2017წწ)
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წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

დიაგრამის მიხედვით, დაშავებულთა 52.2% ნაწილდება F სამშენებლო სექტორზე, 21.7% -

C

დამამუშავებელ მრეწველობაზე, 17.4 % G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობაზე (ბენზინგასამართი
და გაზგასამართი სადგურები), 8.7% - R გართობისა და დასვენების სექტორზე.
დაშავებულთა წილი ოფიციალური მონაცემებით სამშენებლო სექტორში

დაღუპულთა და

მეტია, ვიდრე სხვა

სექტორებში, ამიტომ მიზანშეწონილად ჩაითვალა, ცალკე გამოყოფილიყო დარღვევები ამ
სექტორში.

დიაგრამა13
სამშენებლო სექტორში სხვადასხვა დარღვევათა რაოდენობა(2016-2017წწ)
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წყარო: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა

52.0% ნაწილდება სამშენებლო სექტორზე. მოკვლევის

შედეგებით იკვეთება, რომ უბედური შემთხვევები ხშირ შემთხვავაში უკავშირდება სამშენებლო
ობიექტებზე არსებულ სისტემურ მიზეზებს, კერძოდ სამშენებლო ობიექტებზე დამცავი მოაჯირები
არ არის დამონტაჟებული ყველგან, სადაც არსებობს სიმაღლიდან ვარდნის საფრთხე, ან არ
შეესაბამება საქართველოს მთავრობის N477 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,სიმაღლეზე
მუშაობის უსაფრთხოების

შესახებ“ ტექნიკურ რეგლამენტის მოთხოვნებს დამცავი მოაჯირების

მოწყობისა და ექსპლუატაციის მიმართ; ხარაჩოები მოუვლელია, მასში გამოყენებული ლითონის
დეტალები გაცვეთილია და დეფექტები გააჩნია, საყრდენი ბოძები მყარად არაა დამაგრებული
ნიადაგზე, პლატფორმის ასაგებად გამოყენებული ფიცრები არ არის მყარად დამაგრებული
შემაკავშირებელ კოჭებზე ან ბოძებზე, არ არის გამყარებული საბჯენი და ჯვარედინი ბოძებით;
დაკიდული ხარაჩოების საბჯენ ბოძებთან მაბალანსირებელი ტვირთი მყარად არ არის
დამაგრებული; უსაფრთხოების ბადეები დეფექტიანია. ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ არ ხდება
ინდივიდუალური საშვალებების ეფექტური გამოყენება (დამცავი ღვედები).
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მიზანშეწონილია, აღინიშნოს ის, რომ დაღუპულთა 20.0% ნაწილდება B - სამთომოპოვებით
მრეწველობაზე და კარიერის დამუშავებაზე. შრომის ინსპექტორთა მიერ უბედური შემთხვევის
გამოკვლევის ანგარიშებიდან იკვეთება უბედური შემთხვევების დადგომის სისტემური ხარვეზები:
არ არსებობს ერთიანი ინტეგრირებული შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის
სისტემები და არ ხდება მათი ადაპტაცია/მორგება დასაქმებულებზე, არ არსებობს მომეტებული
საფრთხის შემცველ უბნებზე სამუშაოების განხორციელებისას აუცილებელი უსაფრთხოების
წესების

/პროცედურების

განმსაზღვრელი

დოკუმენტაცია,

არ

ხდება

იმ

საფრთხეებისა

იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება, რაც პირდაპირ კავშირშია ადამიანის ჯანმრთელობასა და
სიცოცხლესთან.

უშუალო მიზეზი კი უკავშირდება კოლექტიური და ინდივიდუალური დაცვის

საშუალებების გაუმართაობასა და გამოუყენებლობას; საქართველოს მთავრობის დადგენილება
№449 ,,ნახშირის შახტების უსაფრთხოების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის იმ მუხლის
დარღვევას, რომელიც ეხება სამუშაო ადგილის განათებას; დასაქმებულის ჯანმრთელობის
არადამაკმაყოფილებელ

(სამედიცინო

პუნქტის

პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა)

აღრიცხვის

ჟურნალში

მდგომარეობას,

დაფიქსირებული

ჰაერში მავნე

აირების

კონცენტრაციის უკონტროლობასა და ავტომატურ შეუტყობინებლობას.
დაღუპულთა 8.0% C - დამამუშავებელ მრეწველობაზე. გამოიკვეთა სისტემური მიზეზები: არ
ხდება საფრთხის შემცველი სამუშაოების

ნაკლებად სახიფათო პროცედურებით ჩანაცვლება;

სამუშაო სივრცის ტექნიკური შეფასება რისკებთან მიმართებაში არაეფექტურია, არასრულყოფილი
სამუშაო

დოკუმენტაცია-ბურღვა-აფეთქების

სამუშაოების

არასრულყოფილი

პასპორტი,

ვერტიკალური და ჰორიზონტალური კომუნიკაცია მმართველ გუნდსა და მომუშავე პერსონალს
შორის. დაღუპვის უშუალო მიზეზთა შორის აღსანიშნავია: არასრულყოფილი სამუშაო პროცესი და
უსაფრთხოების პროცედურები, რომელიც მოიცავს საამფეთქებლო სამუშაოების დაწყებამდე
სამუშაო მოწყობილობების

ხარისხთან შესაბამისობის უკონტროლობას, დასაქმებულთათვის

რუტინად ქცეული საქმიანობა მოკლებულია შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებს და მაღალი
საფრთხის შემცველი სამუშაოები ტარდება შესაბამისი პროცედურების გვერდის ავლით,
უგულებელყოფილიასწავლების კურსის შემადგენელი

უსაფრთხოების ნორმების პრაქტიკაში

დანერგვა;

ვარდნის საფრთხის შემცველი ღიობების დაუცველობა მყარი მოაჯირებითა

მთლიანი

ფენილებით;

ინდივიდუალური

დაცვის

საშუალებების

(ღვედები,

და

ქამრები)

გამოუყენებლობა; არასაკმარისი განათება.
დაღუპულთა 5% ნაწილდება D - ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდენცირებული
ჰაერის მიწოდების სექციაზე. დაღუპვის სისტემურ მიზეზეთა შორის აღსანიშნავია: პროფესიული
უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სასწავლო კურსის არაეფექტურობა, შრომის
უსაფრთხოების

დაბალი

კულტურა,

სამუშაოებისთვის

გამოყენებული

კონსტრუქციების
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არაეფექტურობა რისკებთან მიმართებაში, სამუშაოთა არასწორი დაგეგმვა, სამუშაო მოედნის
არაორგანიზებულობა, მაღალი საფრთხის შემცველი გარემოს დაუცველობა უსაფრთხოების
შესაბამისი

საშუალებებით,

არარსებობა.

უშუალო

საგანაგებო
მიზეზებიდან

და

სამაშველო

სიტუაციებში

მნიშვნელოვანია

ისეთი

სამოქმედო

მიზეზები,

გეგმის

როგორიცაა:

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოუყენებლობა, მაფრთხილებელი და დამცავი
საშუალებების არაფექტურობა, საფრთხის შემცველ დახურულ სივრცეში სამუშაოების ჩატარებისას
უსაფრთხოების წესების დაუცველობა, ბუნებრივი და ხელოვნური განიავებისა და აერაციის
სისტემების გარეშე ჩატარებული სამუშაოები ჭაურში.
დაღუპულთა 4.0% ნაწილდება G -

საბითუმო და საცალო ვაჭრობის (ბენზინგასამართი,

გაზგასამართი სადგურები) სექციაზე. სისტემურ მიზეზებში შედის ისეთი მიზეზები, როგორიცაა:
შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის გაუმართაობა, საფრთხეების
იდენტიფიცირებისა და რისკების შეფასების სისტემის არ ქონა, სწავლებებისა და ინსტრუტაჟის
ჩაუტარებლობა

შრომის

უსაფრთხოების

საკითხებში,

არაქარხნული

წესით

დამზადებული

მოწყობილობები და დანადგარები, სამუშაო სივრცის ტექნიკური შეუფასებლობა რისკებთან
მიმართებაში,

დანადგარების

ტექნიკური,

ექსპლუატაციისა

და

სარემონტო

სამუშაოების

განხორციელების წესის განმსაზღვრელი დოკუმენტაციის არქონა. უშუალო მიზეზებია: შრომის
უსაფრთხოების

წესების

უგულებელყოფა,

პერსონალი

დაუცველია

ინდივიდუალური

და

კოლექტიური დაცვის სშუალებებით, კანონმდებლობით განსაზღვრული უსაფრთხოების ნორმების
არ ცოდნა, თხევადი აირის ჩატუმბვისას მილების შეუმოწმებლობა, მაღალი წნევის ან გაჟონვის
შემთხვევაში ავტომატური ამომრთველების

გაუმართაობა/არ ქონა, ხანძარსაწინააღმდეგო

სისტემების არ ქონა.
4.0 % ნაწილდება H - ტრანსპორტისა და დასაწყობების სექციაზე. სისტემური მიზეზია უსაფრთხო
და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს ვალდებულების უგულებელყოფა, დასაქმებულს არ მიეწოდება
დროულად ინფორმაცია ყველა იმ ფაქტორის შესახებ, რომელმაც შესაძლოა ზიანი მიაყენოს
დასაქმებულის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. უშუალო მიზეზებია: სამუშაო გარემოს მოწყობა
არაუსაფრთხოდ,

ტვირთის

უსაფრთხოდ

განთავსების

წესის

დარღვევა,

ტვირთის

ვარდნა/ჩამოცვენის მაღალი რისკი.

აღნიშნული ანალიზით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ შრომის უსაფრთხოების ნორმების
დარღვევების

ეს

მაჩვენებელი

დაკავშირებულია

ორგანიზაციებში

არსებულ

სისტემურ

ხარვეზებთან, კერძოდ, კომპანიებში არ ხდება საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების
შეფასება, რომლის საფუძველზეც უნდა მოხდეს შრომის უსაფრთხოებოს პოლიტიკის შემუშავება.
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11.დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ტრენინგები
2016

წლიდან,

ცნობიერების

ამაღლების

მიზნით,

შრომის

პირობების

ინსპექტირების

თანამშრომლები ატარებენ შრომის უსაფრთხოების ტრენინგებს სხვადასხვა კომპანიებისა და
ასოციაციებისათვის. აღნიშნული ტრენინგები ადაპტირებულია და ითვალისწინებს კომპანიის
სპეფიციკასა და საქმიანობის სფეროს.
2016-2017 წლებში ტრენინგები ჩაუტარდა შემდეგ ორგანიზაციებს:



კაჭრეთი, სასტუმრო ამბასადორი, საქართველოს ფეროშენადნობთა ასოციაციის

20

წარმომადგენელთან გაიმართა 2 დღიანი ტრენინგი შრომის პირობებისა და შრომითი
უფლებების დაცვის თაობაზე;


თბილისი, საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის 15 თანამშრომელს ჩაუტარდა
ტრეინინგი შრომის პირობებისა და შრომითი უფლებების დაცვის თაობაზე;



ხაშურის რაიონის სოფელი გომი, LTD “Black Sea Group”-ის 20 წარმომადგენელს
ჩაუტარდა ტრენინგი შრომის პირობებისა და შრომითი უფლებების დაცვის თაობაზე;



აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო
სისტემების მართვის დეპარტამენტის 30 თანამშრომელს ჩაუტარდა ტრენინგი შრომის
პირობებისა და შრომითი უფლებების დაცვის თაობაზე.



ბათუმი, სასტუმრო ლეოგრანდის 80 თანამშრომელს ჩაუტარდა ტრენინგი შრომის
პირობებისა და შრომითი უფლებების დაცვის თაობაზე.

12. რემონიტორინგი
2015 წლის მეორე ნახევარიდან- 2017 წლის პერიოდში
ობიექტზე.

რემონიტორინგი

განხორციელდა

რემონიტორინგი განხორციელდა 157

როგორც

თბილისში,

ასევე

რეგიონებში

.

რეკომენდაციებზე რეაგირებისთვის გამოიყო სამი ცვლადი: რეკომენდაცია გაითვალისწინა,
34

ნაწილობრივ გაითვალისწინა და არ გაითვალისწინა. აგრეთვე ერთი დამატებითი ცვლადი- სხვა
მიზეზი, რომელშიც გაერთიანდა კომპანიები, რომელთაც რემონიტორინგის პროცესში უკვე
დასრულებული ჰქონდათ სამუშაოები, ან გაუქმდა. რეკომენდაციებზე რეაგირების ფარდობითი
სიხშირეები ასახულია დიაგრამაზე N 14.

დიაგრამა N14.
2015-2017 წწ შემოწმებული ობიექტების რემონიტორინგის შედეგების პროცენტული განაწილება
(თბილისი - რეგიონები)

14.60%

13.00%

23.60%

49.00%

გაითვალისწინა

ნაწილობრივ გაითვალისწინა

არ გაითვალისწინა

სხვა მიზეზი

წყარო : საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების
დეპარტამენტის ანგარიშები

2015 წლის მეორე ნახევარიდან -2017 წლის პერიოდში რემონიტორინგი ჩატარდა 157 ობიექტზე.
შემოწმებული ობიექტების 49%-მა არ გაითვალისწინა რეკომენდაციები, ნაწილობრივ
გაითვალისწინა 23.6%, ხოლო სრულად გაითვალისწინა 13%-მა. ობიექტთა 14,6% მოდის იმ
ობიექტებზე, რომელთაც დაასრულეს სამუშაოები ან სხვა მიზეზით ვერ მოხდა მათი
რემონიტორინგი.
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დანართი 1
ცხრილიN1
სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა მონაცემები
დარგი

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

გა
რ
დ
15

და
შა
ვ
3

გა
რ
დ
9

და
შა
ვ
12

გა
რ
დ
19

და
შა
ვ
16

გა
რ
დ
32

და
შა
ვ
77

გა
რ
დ
8

და
შა
ვ
7

გა
რ
დ
7

და
შა
ვ
22

გა
რ
დ
5

და
შა
ვ
5

გა
რ
დ
14

და
შა
ვ
11

გა
რ
დ
14

და
შა
ვ
22

გა
რ
დ
18

და
შა
ვ
23

ენერგეტი
კა

5

2

11

4

7

5

10

12

1

3

5

4

3

2

5

3

6

2

4

6

სამთო
მოპოვებ
ა

3

2

1

2

5

14

11

7

7

6

1

6

13

3

4

2

1

1

15

1

22

15

1

5

2

13

2

7

4

3

1

3

5

2

2

1

4

1

1

3

2

17

1

3

1

მშენებლ
ობა

მეტალუ
რგია

4

1

რკინიგზა

1

3

ნავთობი
და გაზი

3

3

1

4

1

3

1

3

სოფლის
მეურნეო
ბა
კავშირგა
ბმულობა

1

4

3

3

2

3

2

3

1

4

მედიცინა

1

ტრანპო
რტი

1

2

1
2

1

1

1

1
5

4

1
8

2

3

3

5

4

3

4

12

1

4
4

12

3

5

2

2

1

1

2
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მრეწველ
ობა

3

მომსახუ
რების
სფერო
სულ

33

7

1

4

2

12

6

21

2

4

6

2

3

4

11

25

38

34

41

56

81

2

16 21
8
წყარო:საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება
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დანართი 2
ცხრილი 1
სამუშაოს შესრულებისას დაშავებულ/გარდაცვლილ პირთა რაოდენობა
წელი
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

დაშავებულთა რაოდენობა
102
137
289
111
72
82
85
106

გარდაცვლილთა რაოდენობა
42
54
48
23
45
42
58
47
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