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ПОЛІТИКА ТОВ «ІНТЕНСО СЕРВІС» 

В СФЕРАХ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА 

ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

 Політика Товариства спрямована на найбільш повне підтвердження очікувань 

зацікавлених сторін, таких як замовники, засновники Товариства, співробітники, громадські 

організації, державні структури, щодо якісного виконання робіт, створення належних безпечних і 

здорових умов праці, запобігання нещасних випадків та професійних захворювань, підвищення 

екологічної результативності та попередження можливого впливу на довкілля, використовуючи 

інноваційність та креативність в організації управління виробничими процесами. 

 Основні принципи, на яких базується Політика: 

− процесний підхід до управління й створення умов для безперервного вдосконалення 

виробничих процесів; 

− впровадження стандартів, які описують процеси, що впливають на якість продукції, 

охорону здоров’я, безпеку праці та охорону навколишнього середовища, критерії оцінки й 

параметри ключових процесів; 

− прийняття управлінських рішень, що ґрунтуються на фактах, отриманих на підставі 

аналізу процесів; 

− здійснення виробничої діяльності у відповідності з вимогами законодавчих та інших 

нормативно-правових актів з якості, охорони здоров’я, безпеки праці та екологічних 

аспектів; 

−  створення умов для залучення всього персоналу до активної участі в реалізації Політики 

та підвищення кваліфікаційного рівня персоналу; 

− організація діяльності в спосіб, що дозволяє тримати під контролем всі технічні, 

організаційні та людські фактори, які впливають на якість продукції, охорону здоров’я, 

безпеку праці та охорону навколишнього середовища; 

− виявлення, ідентифікація, оцінка ризиків та визначення дій по їх обробці; 

− закріплення персональної відповідальності за процесами; 

− проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з 

питань якості, охорони здоров’я, безпеки праці та охорони навколишнього середовища; 

− визнання і забезпечення пріоритету життя і здоров’я працівників в виробничій діяльності, 

повної відповідальності вищого керівництва за створення належних безпечних і здорових 

умов праці; 

− постійне поліпшення  системи управління охороною здоров’я та безпекою праці, яка 

дозволяє мінімізувати ризики виникнення нещасних випадків, професійних захворювань 

та аварій у процесі виробничої діяльності; 

− забезпечення вдосконалення виробництва з метою попередження екологічного 

забруднення та утилізації відходів. 


