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Правові та організаційні основи охорони праці 

Законодавство України про охорону праці являє собою систему взаємозв'язаних 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини у галузі реалізації державної 

політики щодо правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на 

збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Воно складається з 

Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Закону 

України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

Базується законодавство України про охорону праці на конституційному праві всіх 

громадян України на належні, безпечні і здорові умови праці, гарантовані статтею 43 

Конституції України. 

Інші статті Конституції встановлюють право громадян на соціальний захист, що 

включає право забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності (ст. 46); охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування 

(ст. 49); право знати свої права та обов’язки (ст. 57) та інші загальні права громадян, в 

тому числі, право на охорону праці. 

Основоположним документом в галузі охорони праці є Закон України «Про 

охорону праці», який визначає основні положення щодо реалізації конституційного 

права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на 

належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних державних 

органів відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в 

Україні. Інші нормативні акти мають відповідати не тільки Конституції та іншим 

законам України, але, насамперед, цьому Законові. 

Кодекс законів про працю (КЗпП) України затверджено Законом Української РСР 

від 10 грудня 1971 р. і введено в дію з 1 червня 1972 р. До нього неодноразово 

вносилися зміни і доповнення. Правове регулювання охорони праці не обмежується 

главою ХІ «Охорона праці». Норми щодо охорони праці містяться в багатьох статтях 

інших глав КЗпП України: «Трудовий договір», «Робочий час», «Час відпочинку», 

«Праця жінок», «Праця молоді», «Професійні спілки», «Нагляд і контроль за 

додержанням законодавства про працю». 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про охорону праці» та Основ 

законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 

1999 р. було прийнято Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності». Цей закон визначає правову основу, економічний 

механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального 

страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на 

виробництві. 

До основних законодавчих актів про охорону праці слід віднести також “Основи 

законодавства України про охорону здоров‘я”, що регулюють суспільні відносини в 

цій галузі з метою забезпечення гармонічного розвитку фізичних і духовних сил, 

високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення чинників, 

які шкідливо впливають на їхнє здоров‘я, попередження і зниження захворюваності, 

інвалідності та смертності, поліпшення спадкоємності. “Основи законодавства 
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України про охорону здоров‘я” передбачають встановлення єдиних санітарно-

гігієнічних вимог до організації виробничих та інших процесів, пов‘язаних з 

діяльністю людей, а також до якості машин, устаткування, будинків та таких об‘єктів, 

що можуть шкідливо впливати на здоров‘я людей (ст. 28); вимагають проведення 

обов‘язкових медичних оглядів осіб певних категорій, в тому числі працівників, 

зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці (ст. 31); 

закладають правові основи медико-соціальної експертизи втрати працездатності (ст. 

69). 

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення” встановлює необхідність гігієнічної регламентації небезпечних та 

шкідливих факторів фізичної, хімічної та біологічної природи, присутніх в середовищі 

життєдіяльності людини, та їхньої державної реєстрації (ст. 9), вимоги до 

проектування, будівництва, розробки, виготовлення і використання нових засобів 

виробництва та технологій (ст. 15), гігієнічні вимоги до атмосферного повітря в 

населених пунктах, повітря у виробничих та інших приміщеннях (ст. 19), вимоги щодо 

забезпечення радіаційної безпеки (ст. 23) тощо. 

Закон України “Про пожежну безпеку” визначає загальні правові, економічні та 

соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює 

відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від 

виду їх діяльності та форм власності. Забезпечення пожежної безпеки є складовою 

частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, 

установ, організацій та підприємців, що повинно бути відображено у трудових 

договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та організацій. Забезпечення 

пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників і 

уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором (ст. 2). 

Основні положення Закону України «Про охорону праці» 

Закон визначає основні засади державної політики в галузі охорони праці, які 

базуються на принципах: 

- пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за 

створення належних, безпечних і здорових умов праці; 

- підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного 

технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння 

підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці; 

- комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, 

галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів 

економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони 

довкілля; 

- соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які 

потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 

- встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів 

підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності; 

- адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його 

здоров'я та психологічного стану; 

- використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у 

фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших 

надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству; 

- інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і 

підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 
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- забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, 

організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, гігієни та 

безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями 

та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами під час 

прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях; 

- використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і 

підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. 

З метою реалізації вищенаведених принципів, а також з метою чіткого визначення 

правовідносин між роботодавцем і працівником щодо питань охорони праці, які є 

однією із найважливіших суспільних проблем, правове поле Закону України "Про 

охорону праці" охоплює основні аспекти цих правовідносин, а сам закон містить 44 

статті, об‘єднаних у 8 розділів. Перший розділ містить загальні положення, які майже 

повністю було розглянуто вище. Решта розділів – це 

- Гарантії прав на охорону праці (розділ ІІ, ст. ст. 5 – 12); 

- Організація охорони праці (розділ ІІІ, ст. ст. 13 – 24); 

- Стимулювання охорони праці (розділ ІV, ст. ст. 25 – 26); 

- Нормативно-правові акти з охорони праці (розділ V, ст. ст. 27 – 30); 

- Державне управління охороною праці (розділ VІ, ст. ст. 31 – 37); 

- Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці (розділ VІІ, ст. ст. 

38 – 42); 

- Відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці 

(розділ VІІІ, ст. ст. 43 – 44). 

 

Нормативно-правова база охорони праці 

Конкретні вимоги охорони праці до виробничого середовища, обладнання, 

устаткування, порядку ведення робіт, засобів захисту працюючих, порядку навчання 

працюючих тощо регламентуються відповідними нормативно-правовими актами, які 

розробляються у відповідності з законодавством про охорону праці і становлять 

нормативно-технічну базу охорони праці. 

Нормативно-правовий акт – це офіційний документ компетентного органу 

державної влади, яким встановлюються загальнообов‘язкові правила (норми). Законом 

України “Про охорону праці” визначено, що нормативно-правові акти з охорони праці 

(НПАОП)- це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші 

документи, обов'язкові для виконання. 

Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і технологічні 

процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами 

державного нагляду за охороною праці. 

Серед нормативно-правових актів з охорони праці важливе місце посідають 

державні стандарти України (ДСТУ) та відповідні нормативні акти (правила, норми, 

інструкції тощо) у тому числі і колишнього Радянського Союзу, які є чинними в 

Україні на даний час. 

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи 

розробляють на основі нормативно-правових актів і затверджують власні нормативні 

акти з охорони праці, що діють в межах даного підприємства, установи, організації. 

Нормативні акти підприємства конкретизують вимоги нормативно-правових актів і не 

можуть містити вимоги з охорони праці менші або слабкіші ніж ті, що містяться в 

державних нормах. 

До основних нормативних актів підприємства належать: 
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- Положення про систему управління охороною праці на підприємстві. 

- Положення про службу охорони праці підприємства. 

- Положення про комісію з питань охорони праці підприємства. 

- Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань 

охорони праці. 

- Наказ про порядок атестації робочих місць щодо 'їх відповідності нормативних 

актів про охорону праці. 

- Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт. 

- Інструкції про порядок зварювання і проведення інших вогневих робіт на 

підприємстві. 

- Загальнооб'єктові та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки. 

- Перелік робіт з підвищеною небезпекою. 

- Перелік посадових осіб підприємства, які зобов'язані проходити попередню і 

періодичну перевірку знань з охорони праці. 

- Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, 

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 

Тема 2. Державне управління охороною праці. Державний нагляд і громадський 

контроль за охороною праці 

З метою забезпечення виконання вимог законів та нормативно-правових актів з 

охорони праці в Україні створена система державного нагляду, відомчого і 

громадського контролю з цих питань. 

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з 

охорони праці відповідно до Закону «Про охорону праці» здійснюють: 

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за 

охороною праці; 

- спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки; 

- спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки; 

- спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці та ін. 

Вищий нагляд за додержанням вимог законів та нормативно-правових актів з 

охорони праці в Україні здійснює Генеральний прокурор України. 

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких 

господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, політичних 

формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, їм 

не підзвітні і не підконтрольні. 

Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється законами 

України «Про охорону праці», "Про використання ядерної енергії і радіаційну 

безпеку", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", іншими нормативно-правовими актами та положеннями про 

ці органи, що затверджуються Президентом України або Кабінетом Міністрів України. 

Відомчий контроль покладається на адміністрацію підприємства та на господарські 

організації вищого рівня. Цей контроль здійснюється відповідними службами охорони 

праці, що детально розглянуто в підручнику окремо. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці 

здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і 

представників. 

Професійні спілки здійснюють громадський контроль за додержанням 

законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, 

належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників 
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спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. 

У разі загрози життю або здоров'ю працівників професійні спілки мають право 

вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих 

дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємствах чи 

виробництвах в цілому на період, необхідний для усунення загрози життю або 

здоров'ю працівників. 

Професійні спілки також мають право на проведення незалежної експертизи умов 

праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи 

експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці, 

брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на 

виробництві та надавати свої висновки про них, вносити роботодавцям, державним 

органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та одержувати від них 

аргументовану відповідь. 

Головною метою і завданням представників профспілок є захист прав та законних 

інтересів працівників у сфері охорони праці, надання їм практичної допомоги у 

вирішенні цих питань. 

Відповідно до Закону України „Про охорону праці" представники профспілок 

беруть участь у вирішенні таких основних питань: 

- в опрацюванні національної, галузевих і регіональних програм покращення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також відповідних угод з питань 

покращення умов і безпеки праці; 

- в опрацюванні державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про 

охорону праці; 

- в опрацюванні власником комплексних заходів для досягнення гановлених 

нормативів з охорони праці; 

- у розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань; 

- у підготовці разом з власником подання про визначення і затвердження трудовим 

колективом порядку оплати та розмірів одноразової допомоги працівникам, які 

потерпіли на виробництві; 

- у розробці пропозицій для включення їх в угоду з питань охорони праці 

колективного договору та ін. 

Безпосередніми виконавцями функцій профспілок на підприємствах є 

профспілковий комітет, його комісія з питань охорони праці, цехові комітети, 

профгрупи і громадські інспектори з охорони праці. 

Відповідно до Закону України „Про охорону праці" (ст. 46) громадський контроль 

за додержанням законодавства про охорону праці трудовими колективами може 

здійснюватись також через обраних ними уповноважених. 

Уповноважені з питань охорони праці обираються на загальних зборах колективу. 

Уповноважені здійснюють контроль за: 

- виконанням вимог законодавчих та нормативних актів про охорону праці; 

- забезпеченням працівників інструкціями, положеннями з охорони праці, які діють 

в межах підприємства, та додержання їх вимог працівниками; 

- своєчасним і правильним розслідуванням; 

- використанням фонду охорони праці підприємства за його призначенням, та інше. 

Уповноважені з охорони праці мають право: 

- перевіряти стан безпеки і гігієни праці; 

- вносити обов'язкові для розгляду власником пропозиції щодо усунення виявлених 

порушень; 



6 
 

- вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого підрозділу 

припинення роботи на робочому місці у разі створення загрози життю або здоров'ю 

працюючих; 

- вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які 

порушують нормативні акти про охорону праці. 

Закон України “Про охорону праці” передбачає, що за порушення законів та інших 

нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності 

посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників 

профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягаються до дисциплінарної, 

адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності. 

Дисциплінарна відповідальність полягає в тому, що на винного працівника 

накладається дисциплінарне стягнення. Ст. 147 КЗпПУ встановлює два види 

дисциплінарного стягнення: догана та звільнення з роботи. Законами, уставами та 

положеннями про дисципліну, які діють в деяких галузях (транспорт, гірничодобувна 

промисловість тощо), можуть бути передбачені для окремих категорій працівників 

інші дисциплінарні стягнення. 

Адміністративна відповідальність настає за будь-які посягання на загальні умови 

пpaцi. Відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

порушення вимог законів та нормативно-правових актів з охорони пpaцi тягне за 

собою адміністративну відповідальність у вигляді накладання штрафу на працівників 

та, зокрема, посадових ociб підприємств, установ, організацій, а також громадян - 

власників підприємств чи уповноважених ними ociб. 

Матеріальна відповідальність робітників i службовців регламентується КЗпПУ та 

іншими нормативними актами, які торкаються цієї відповідальності у трудових 

відносинах. 

Загальними підставами накладення матеріальної відповідальності на працівника є 

- наявність прямої дійсної шкоди, 

- провина працівника (у формі наміру чи необережності), 

- пpoтипpaвнi дії (бездіяльність) працівника, 

- наявність причинного зв'язку мiж винуватим та протиправними діями 

(бездіяльністю) працівника та заподіяною шкодою. 

На працівника може бути накладена відповідальність лише при наявності вcix 

перелічених умов; відсутність хоча б однієї з них виключає матеріальну 

відповідальність працівника. 

Притягнення працівника до кримінальної, адміністративної i дисциплінарної 

відповідальності за дії, якими нанесена шкода, не звільнює його від матеріальної 

відповідальності. 

При наявності в діях працівника, яким порушені правила охорони пpaцi, ознак 

кримінального злочину, на нього може бути покладена повна матеріальна 

відповідальність, а при відсутності таких ознак на нього покладається 

вiдnoвiдaльнicmь в межах його середнього місячного заробітку. 

Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони пpaцi передбачена 

ст.ст. 271 – 275 КК України, що об‘єднані в розділ Х “Злочини проти безпеки 

виробництва”. 

Кримінальна відповідальність настає не за будь-яке порушення, а за порушення 

вимог законів та інших нормативно-правових актів про охорону пpaцi, якщо це 

порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або 
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заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого чи спричинило загибель людей або інші тяжкі 

наслідки. 

 

 

Лекція 2 

Тема: Організація охорони праці на підприємстві 

2.1. Управління охороною праці на підприємстві 

У сучасних умовах виникає 3 центри управління охороною праці: 

1.державне управління (не адміністративне); 

2. управління з боку работодавця (власника підприємства); 

3. управління з боку працівника підприємства (трудовим колективом). 

Роботодавець (власник підприємства) економічно зацікавлений в тому, щоб люди, які 

працюють на його підприємстві не травмувалися та не хворіли. Окрім того механізм 

соціального страхування передбачає збільшення страхового внеску, якщо на 

підприємстві зростає травматизм та профзахворювання працівників. Тому він 

безпосередньо забезпечує виконання нормативно-правових актів про охорону праці. 

Система управління охороною праці (СУОП) – це сукупність органів управління 

підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять 

цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління 

метою забеспечення здорових, беспечних і високо-продуктових умов праці, 

запобігання травматизму та профзахворювань, а також додержання прав працівників, 

встановлених законодавством про охорону праці. 

В спрощеному вигляді СОУП представляє собою сукупність органа (суб‘єкта) та 

об‘єкта управління, що зв‘язані між собою каналами передачі інформації. Суб‘єктом 

управління в СОУП на підприємстві в цілому є керівник (головний інженер), а в цехах, 

на виробничих дільницях і в службах – керівники відповідних структурних підрозділів 

і служб. Суб‘єкт управління аналізує інформацію про стан охорони праці в 

структурних підрозділах підприємства та приймає рішення спрямовані на приведення 

фактичних показників охорони праці у відповідність з нормативами. Об‘єктом 

управління в СОУП є діяльність структурних підрозділівта служб підприємства по 

забезпеченню безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, виробничих 

дільницях, цехах та підприємства в цілому. 

До основних функцій управлінняохороною праці належать: 

 прогнозування і планування робіт, їх фінансування; 

 організаціята координація робіт (розробка стандарту СУОПП); 

 аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці; 

 стимулювання роботи по вдосконаленню охорони праці. 

Основні завдання управлінняохороною праці: 

 навчання з питань охорони праці; 

 забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого устаткування, 

будівель і споруд; 

 забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та ін. 

Функція планування має вирішальне значення. В основі її лежить прогнозтичний 

аналіз. Перспективне планування вміщує найбільш важливі, трудомісткі і 
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довгострокові заходи з охорони праці. Основною формою планування – є розроблення 

комплексного плану підприємства щодо покращення стану охорони праці. 

Дійове управління охороною праці можна здійснювати тільки при наявності повної, 

своєчасної інформації про стан охорони праці. Одержати таку інформацію, можна 

тільки на підставі регулярного та об‘єктивного контролю. 

До основних форм контролю за станом охорони праці належать: оперативний 

контроль; контроль, що проводиться службою охорони праці підприємства; 

громадський контроль; адміністративно-громадський трьохступеневий контроль; 

відомчий контроль вищих органів. 

Оперативний контроль з боку керівників робіт і підрозділів підприємства проводиться 

згідно із затвердженими посадовими обов‘язками. 

Служба охорони праці контролює виконання вимог безпеки праці у всіх підрозділах та 

службах підприємства. 

Адміністративно-громадський трьохступеневий контроль проводиться на трьох рівнях. 

На першій ступені контролю начальник виробничої дільниці (майстер) спільно з 

громадським інспектором профгрупи щоденно перевіряють стан охорони праці на 

виробничій дільниці. На другій ступені – начальник цеху спільно з громадським 

інспектором та спеціалістами відповідних служб цеху (механік, електрик, технолог) 

два рази в місяць перевіряють стан охорони праці згідно з затвердженим графіком. На 

третій ступені контролю щомісячно (згідно із затвердженим графіком) комісія 

підприємства під головуванням керівника (головного інженера) перевіряє стан 

охорони праці на підприємстві. До складу комісії входять: керівник служби охорони 

праці, голова комісії з охорони праці профкому, керівник медичної служби, працівник 

пожежної охорони та та головні спеціалісти підприємства (технолог, механік, 

енергетик).  

 

2.2.Служба охорони праці підприємства 

Організаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці, підготовку 

управлінських рішень і контроль за їх своєчасною реалізацією здійснює служба 

охорони праці підприємства, що підпорядкована безпосередньо керівнику 

підприємства (головному інженеру). Служба охорони праці створюється власником 

або уповноваженим ним органом на підприємствах, в установах, організаціях 

незалежно від форм власності та видів їх діяльності з охорони праці для організації 

виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-

економічних і лікувально-профілактичних заходів. 

Власник з урахуванням специфіки виробництва опрацьовує та затверджує Положення 

про службу охорони праці підприємства (установи, організації) керуючись Типовим 

положенням, розробленим та затвердженим Держнаглядохоронпраці. Відповідно до 

Типового положення служба охорони праці створюється на підприємствах, у 

виробничих і науково-виробничих об’єднаннях, корпоративних, колективних та інших 

організаціях виробничої сфери з числом працюючих 50 і більше чоловік. В інших 

віпалках функції цієї служби можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які 

пройшли перевірку знань з охорони праці. В установах, організаціях невиробничої 

сфери та в навчальних закладах власниками також створюються служби охорони 

праці. 

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства 

(головному інженеру). Служба охорони праці в залежності від чисельності працюючих 
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може функціонувати як самостійний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи 

одного спеціаліста, у тому числі за сумісництвом. 

Служба охорони праці виконує такі основні функції: 

 опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці; 

 проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці; 

 складає разом зі структурними підрозділами підприємства комплексні заходи 

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища; 

 проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці; 

 організовує: забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, 

положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; 

паспортизацію цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам 

охорони праці; облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій, а також шкоди від цих подій; підготовку статистичних звітів 

підприємства з питань охорони праці та ін. 

 

Тема :    Навчання з питань охорони праці 

Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників з питань охорони праці 

– фундаментальна основа безпеки та необхідна умова удосконалення управління 

охороною праці і забеспечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання 

аварій і травматизму на виробництві. 

Основним нормативним актом, що встановлює порядок та види навчання, а також 

форми знань з охорони праці є ДНАОП 0.00-4.12.99 “Типове положення про навчання 

з питань охорони праці”. 

Навчання з охорони праці при прийомі на роботу і в процесі роботи 

Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників при 

підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації на підприємчтві здійснюють 

працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким, керівником підприємства, 

доручена організація цієї роботи. 

На підприємстві для перевірки знань працівників з питань охорони праці наказом 

керівника створюються постійно діючи комісії. Головами комісій призначаються 

заступники керівників підприємств, в службові обов’язки яких входить організація 

роботи з охорони праці. До складу комісій входять спеціалісти служби охорони праці, 

юридичної, виробничої і технічних служб, представники органів держнагляду за 

охороною праці та профспілок. Перед перевіркою знань працівників з питань охорони 

праці на підприємстві організовуються заняття: лекції, семінари та консультації. 

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів 

відповідно до ДНАОП 0.00-8.01-93 “Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані 

проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці" проводиться до 

початку виконання ними своїх обов‘язків, а також періодично, один раз на три роки. 

Вивчення питань охорони праці у закладах освіти 

Навчальні плани закладів освіти всіх рівнів, незалежно від їх галузевого 

підпорядкування і форм власності, повинні передбачати вивчення питань охорони 

праці. У дошкільних закладах освіти вихованці вивчають питання охорони життя, 

здоров’я та норм поведінки. У середніх закладах освіти вивчають питання охорони 

життя, здоров’я та безпеки праці. Учні професійно-технічних закладів освіти вивчають 

дисципліну “Охорона праці”. У вищих закладах освіти студенти вивчають комплекс 

нормативних навчальних дисциплін “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони 
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праці”, “Охорона праці в галузі”, а також окремі питання (розділи) з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в загальнотехнічних і спеціальних дисциплінах, які органічно 

пов’язані з їх тематикою. 

Інструктажі з охорони праці 

Вступний інструктаж проводиться: 

 з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу, 

незалежно від освіти, стажу роботи та посади; 

 з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть 

безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для 

підприємства; 

 з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження 

виробничої практики; 

 у разі екскурсії на підприємство; 

 з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які навчаються в 

середніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих закладах освіти при 

оформленні або зарахуванні до закладу освіти. 

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому 

місці з працівником: 

 новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприєяство; 

 який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; 

 який буде виконувати нову для нього роботу; 

 з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому 

процесі на підприємстві. 

Повторний інструктаж проводиться з працівниками: 

 на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на три місяці; 

 для решти робіт – 1 раз на шість місяців; 

 при введенні в дію нових; 

 при зміні технологічного процесу. 

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками. 

Порядок проведення інструктажів для працівників 

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці. Вступний 

інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці. 

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного 

інструктажу, який зберігається в службі охорони. 

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо 

керівник робіт. 

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів 

вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. 

 

 

 

Організаційні заходи по забезпеченню пожежної безпеки ЛПЗ 

ЗМІСТ. 

1. Вступ. 

2. Нормативне та законодавче забезпечення пожежної охорони в Україні. 

3. Пожежна безпека як складова охорони праці в медичній галузі. 

4. Обов’язки ЛПЗ у галузі пожежної безпеки. 

5. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. 
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6. Основні вимоги щодо пожежної безпеки в ЛПЗ. 

7. Правила поводження працівників у випадку пожежі. 

8. Основні вимоги до інструкцій про заходи з пожежної безпеки. 

9. Особливості організації спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з 

питань пожежної безпеки. 

10. Протипожежні інструктажі. 

11. Висновок. 

Споконвіку пожежі супроводжують людину, викликаючи жах, паніку, великі 

людські жертви та матеріальні збитки. Причинами їх виникнення можуть бути 

природні явища та чинники техногенного походження. 

Пожежі на виробництві – це несправність електрообладнання, перегрів внаслідок 

тертя в несправних вузлах машин та інше. В побуті – це гра дітей з вогнем, паління в 

незазначених місцях та в стані алкогольного сп’яніння. Як правило, пожежі 

супроводжуються вибухами, що значно збільшують їх наслідки. В основному при 

горінні утворюється чадний газ, від якого і гинуть люди але в останній час при 

згоранні речовин штучного походження (вініл, поролон, нейлон) у повітря надходять 

пари синильної, соляної кислот, що негативно впливають на людей, викликаючи 

отруєння різних ступенів. 

Щорічно в Україні виникає більше 50 тис. пожеж, що приводять до загибелі людей і 

матеріальних збитків. 

Пожежа – це неконтрольований процес горіння, що поширюється у часі і просторі 

надзвичайно швидко. 

Потрібно знати правила поведінки під час пожежі, заздалегідь вивчити де і які 

засоби пожежегасіння розміщуються і як ними користуватися. 

Нормативне та законодавче забезпечення пожежної охорони в Україні. 

Нині в державі діють понад 70 нормативних документів з питань пожежної безпеки. 

Правову основу пожежної безпеки складають: 

1. Конституція України (28 06 1996р.). 

2. Закон України «Про пожежну безпеку» (17 12 1993р.). 

3. «Правила пожежної безпеки в Україні» (15 04 2002р.). 

4. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожаробезопасность. Общие требования». 

5. Постанова Верховної Ради України. 

6. Накази і розпорядження Президента України. 

7. Декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. 

8. Рішення органів державної виконавчої влади, місцевого і регіонального 

самоуправління. 

При розробленні заходів з пожежної безпеки зважають на стандарти, будівельні 

норми, правила будови електроустановок (ПБЄ), норми технічного проектування та 

інші нормативні документи. 

Міністерства та відомства, виходячи із специфічних умов та особливостей пожежної 

безпеки виробництв, можуть додатково розробляти і видавати свої галузеві правила 

пожежної безпеки, узгоджені з Правилами пожежної безпеки України. 

Галузеві правила повинні бути узгодженні з Головним управлінням державної 

пожежної охорони МВС України 

Пожежна безпека як складова охорони праці в медичній галузі. 

Пожежа являє собою неконтрольоване горіння поза спеціальним осередком, що 

завдає моральних і матеріальних збитків, а іноді призводить і до загибелі людей. 
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Отже. пожежна безпека і протипожежна профілактика) - це сукупність організаційних, 

інженерно-технічних та медичних заходів, спрямованих на запобігання виникнення 

пожежі, створення умов для швидкого га ефективного гасіння пожежі тощо. 

Аналіз середньорічних показників причин виникнення пожеж у різних галузях 

виробництва та в побуті дозволяє виявити, що 46,1% з них пов'язані з необережним 

поводженням з вогнем. 22,3% - з порушеннями правил монтажу та експлуатації 

електромереж і електрообладнання, 7,2% - з пустощами дітей, 5,7% - з підпалами, 

19,7% - з іншими (несправність виробничого устаткування, порушення технологічного 

процесу тощо) причинами. 

Найбільша кількість пожеж виникає у житловому секторі (до 75-80% від загальної 

кількості) і зумовлює великі матеріальні збитки, які складають десятки мільйонів 

гривень. Не можна не зазначити, що і в установах Міністерства охорони здоров'я 

кількість пожеж є досить великою (до 250-500 впродовж кожних 5 років), причому 

завдана ними матеріальна шкода сягає 1–2 мільйонів гривень. Основними причинами 

такого стану є невиконання керівниками та посадовими особами прямих функціо-

нальних обов'язків щодо забезпечення протипожежного захисту підвідомчих об’єктів 

та ігнорування встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

У нашій країні розроблено досить великий перелік законодавчих актів, наказів, по-

ложень, інструкцій та інших офіційних матеріалів стосовно протипожежного захисту, 

визначення організаційної структури державного управління пожежною охороною. 

Разом з тим, узагальнюючи зміст численних офіційних матеріалів і видань щодо 

протипожежної профілактики, необхідно в першу чергу звернути увагу 

на основні обов’язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення пожежної 

безпеки, до числа яких слід віднести: 

• розроблення комплексу заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на під-

приємстві, в установі, в організації; 

• розроблення та затвердження відповідно до державних нормативних актів по-

ложень, інструкцій та інших нормативних документів і пожежної безпеки, які діють в 

межах підприємства, а також здійснення контролю за їх виконанням: 

• організацію навчання працівників з питань пожежної безпеки: 

• утримання у справному стані засобів протипожежного захисту і зв'язку, пожежної 

техніки, обладнання та інвентарю, який має використовуватися лише за призначенням; 

• проведення службових розслідувань випадків пожеж, які виникли. 

Кожен працівник має володіти правилами поведінки при пожежі, вміти користува-

тися первинними засобами пожежегасіння та знати їх місцезнаходження. 

У разі виникнення пожежі працівники повинні негайно повідомити про це пожеж-

ну охорону телефоном "101" і керівництво підприємства та розпочати ліквідацію по-

жежі усіма наявними засобами. 

Тому основний комплекс протипожежних заходів, як правило, повинен включати: 

• погодження проектів будівництва та реконструкції із пожежною інспекцією: 

• відкриття новобудов або реконструйованих споруд лише після дозволу пожежної 

інспекції; 

• експлуатацію споруд, обладнання та механізмів відповідно до протипожежних 

вимог (згідно з правилами, інструкціями тощо); 

• виконання будь-яких робіт лише підготовленими, в тому числі з питань пожежної 

безпеки, фахівцями; 
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• установлення адміністративної відповідальності керівників усіх структур і го-

ловний лікар, завідувачі відділень та служб) за адекватне виконання необхідних 

протипожежних заходів: 

- інструктаж персоналу та пацієнтів; 

- забезпечення споруд (відділень) засобами пожежно-охоронної сигналізації та 

засобами пожежегасіння; 

- створення в установі (закладі) медичної або фармацевтичної галузі відповідних 

структур пожежегасіння, добровільних дружин та ланок пожежегасіння. 

• затвердження заходів протипожежної профілактики. 

Слід усвідомиш, що профілактика пожеж, як і інших виробничих негараздів, являє 

собою справу не тільки керівників закладів та їх відділень. Необхідно досягти 

свідомого розуміння, що лише добросовісне викопаним кожним медичним праців-

ником своїх Функціональних обов'язків на підставі суворого дотримання правил по-

жежної безпеки та охорони праці зумовлює надійну профілактику пожеж Це також 

відноситься до пацієнтів, які повинні бути ознайомлені з правилами перебування у 

лікувально-профілактичних закладах або установах аптечної мережі та дотримуватися 

вимог щодо запобігання пожеж. 

У справі профілактики пожеж велику роль відіграє громадськість. Саме вона 

створює первинні ланки та пости пожежегасіння. Активісти первинних ланок 

пожеж егасіння разом із керівником структурного підрозділу лікувально-

профілактичного або аптечного закладу: 

• розробляють плани заходів щодо профілактики пожеж; 

• слідкують за дотриманням вимог пожежної безпеки; 

• контролюють наявність засобів пожежегасіння, їх справність га своєчасну заміну; 

• засвоюють правила роботи із засобами пожежегасіння та правила поведінки під 

час пожеж; 

• оформляють відповідні наочні та агітаційні матеріали. 

Головні лікарі, завідувачі відділень та структурних підрозділів закладів медичної 

галузі повинні всіляко підтримувати ініціативу громадських структур у питаннях 

профілактики пожеж та заохочувати їх діяльність. 

Однак реалізація основних обов’язків керівників та посадових осіб щодо 

забезпечення пожежної безпеки вимагає наявності належних знань, що базуються на 

діючому законодавстві, дотримання якого є обов'язковим і для роботодавців, і для 

виконавців. 

Саме на це спрямований Закон України "Про пожежну безпеку", введений в дію 

Постановою Верховної Ради від 17.12.1993року. Відповідно до прийнятого закону 

розроблено цілий ряд законодавчих актів, що є обов'язковими для всіх громадян, під-

приємств, установ і організацій. 

Особливої уваги серед них, насамперед, заслуговують "Правила пожежної безпеки 

в України", затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України №400 від 

22.06.1995 року. Цей нормативний акт з питань пожежної безпеки (НАПБЛ. 01.001-95) 

визначає загальні вимоги з пожежної безпеки і зобов'язує всі міністерства погоджувати 

галузеві правила пожежної безпеки з Головним управлінням державної пожежної 

охорони. Окремі положення та зміст затверджених правил наведені нижче. 

Обов’язки ЛПЗ у галузі пожежної безпеки. 

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, 

технічних, медичних та цілого ряду інших заходів, спрямованих на попередження 

пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових витрат і 
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зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для 

швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж. 

Відповідно до Закону України ''Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної 

безпеки підприємств, установ, організацій покладається на їх керівників та уповно-

 важених керівниками осіб, якщо інакше не передбачено відповідним договором. 

Забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови населених пунк-

тів, будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підпри-

ємств, будівель і споруд покладається на органи архітектури, проектні та будівельні 

організації. 

Обов'язки власників підприємств та уповноважених ними органів, а також оренда-

рів щодо забезпечення пожежної безпеки встановлюються згідно зі статтею 5 Закону 

України "Про пожежну безпеку" 

Власники підприємств зобов’язані: 

• розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впрова-

джувати досягнення науки і техніки та позитивний досвід пожежегасіння; 

• відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати 

положення, інструкції та інші нормативні акти, що діють у межах підприємства. 

здійснювати постійний контроль за їх реалізацією; 

• забезпечувати дотримання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а 

також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду; 

• організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду 

заходів щодо їх забезпечення; 

• у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення 

пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами держав-

ного пожежного нагляду; 

• утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну 

техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням; 

• створювати у разі потреби згідно із встановленим порядком підрозділи пожежної 

охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу; 

• подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про 

стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними виробляється; 

• здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення і га-

сіння пожеж та використання для цієї мети виробничої автоматики; 

• своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності пожежної техніки, 

систем протипожежного захисту та водопостачання, а також про закриття доріг і 

проїздів на своїй території; 

• проводити службове розслідування випадків пожеж. 

Повноваження у галузі пожежної безпеки асоціацій, корпорацій, концернів та ін-

ших виробничих об'єднань повинні визначатися їх статутами або договорами між 

підприємствами, що утворили ці об'єднання. 

Фінансування робіт у разі нового будівництва, реконструкції, реставрації, капі-

тального ремонту будинків та інших об'єктів, розширення і технічного переоснащення 

підприємств може проводитися лише за наявності позитивного висновку комплексної 

експертизи державного пожежного нагляду. 

Експертиза (перевірка) проектно-кошторисної документації з питань 

пожежної безпеки виконується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

"Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та 

проведення їх комплексної державної експертизи" №1308 від 17.08.1998 року, а також 
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Порядку проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної 

безпеки, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України № 641 від 

22.11.1994 року і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 326/536 від 

27.12.1994 року. 

Початок роботи новоствореного підприємства, введення в експлуатацію нових або 

реконструйованих виробничих, житлових та інших об’єктів, впровадження нових 

технологій, передача у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, меха-

нізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів 

Державного пожежного нагляду забороняється. 

Посадові та фізичні особи, винні у порушенні встановлених правил, несуть адміні-

стративну, кримінальну або іншу відповідальність відповідно до чинного 

законодавства. 

Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. 

Забезпечення по жежної безпеки є складовою частиною виробничої або іншої 

діяльності посадових осіб, працівників підприємств та підприємців. Це повинно бути 

відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств. 

Керівник підприємства повинен визначити обов'язки посадових осіб щодо забез-

печення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих 

будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а 

також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту. 

Обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів 

протипожежного захисту мають бути відображені у відповідних посадових доку-

ментах (функціональних обов'язках, інструкціях, положеннях тощо). 

На кожному підприємстві з урахуванням його пожежної небезпеки наказом (ін-

струкцією) повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим, в тому 

числі визначені: 

• можливість (місце) паління, застосування відкритого вогню та побутових на-

грівальних приладів; 

• порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних (в тому числі зварю-

вальних) робіт; 

• правила проїзду та стоянки транспортних засобів; 

• місця для зберігання і допустима кількість сировини, напівфабрикатів та готової 

продукції, які можуть одночасно знаходитися у виробничих приміщеннях і на 

території (у місцях зберігання); 

• порядок прибирання горючого пилу та відходів, зберігання промасленого спецо-

дягу і шмаття, очищення повітроводів вентиляційних систем від горючих відкладень; 

• порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі; 

• порядок огляду і зачинання приміщень після закінчення роботи; 

• порядок проходження посадовими особами навчання та перевірки знань з по-

жежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та 

занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх 

проведення; 

• порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів 

протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, вогнегас-

ників тощо); 

• дії працівників у разі виявлення пожежі. 
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Для об'єктів з перебуванням людей вночі (підприємства, лікарні тощо) інструкції 

мають передбачати два варіанти дій відповідно у денний та нічний час. 

З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам. 

організації їх гасіння на підприємствах створюються добровільні пожежні дружини та 

добровільні пожежні команди згідно з існуючим положенням. 

Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем здійснення професійної ді-

яльності повинні проходити інструктаж з питань пожежної безпеки (вступний, пер-

винний, повторний на робочому місці, позаплановий та цільовий). Посадові особи до 

початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на 3 роки мають проходити 

навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. 

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань по-

жежної безпеки, забороняється. Обслуговуючий персонал лікувально-профілактичних 

закладів зі стаціонаром та закладів медичної освіти повинен кожного року проходити 

курс навчання правилам пожежної безпеки за відповідною програмою. 

 

Основні вимоги щодо пожежної безпеки в ЛПЗ. 

У багатоповерхових лікувально-профілактичних закладах палати для важкохво-

рих та дітей повинні розміщуватися на нижніх поверхах. Палатні відділення дитячих 

лікарень слід розміщувати не вище п'ятого поверху, палати для дітей у віці до 7 років- 

не вище другого поверху (за винятком випадків, що обумовлені будівельними 

нормами). 

Лікарні та інші лікувальні заклади з постійним перебуванням важкохворих, не 

здатних самостійно пересуватися, повинні забезпечуватися ношами, виходячи з роз-

рахунку одні ноші на 5 хворих. Не допускається розміщувати палатні відділення, по-

логові, операційні, процедурні кабінети у підвальних та на цокольних поверхах. Від-

стань між ліжками у лікарняних палатах має становити менше 0,8 м, центральний 

основний прохід має складати не менше 1,2 м завширшки. Тумбочки, стільці та ліжка 

не повинні захаращувати виходи та проходи. 

Подача кисню хворим, як правило, має здійснюватися централізовано, з установ-

ленням балонів (не більше 10) за межами будівлі лікувального закладу в прибудовах з 

негорючих матеріалів або з центрального кисневого пункту (якщо кількість балонів 

складає понад 10). Допускається встановлювати один кисневий балон біля зовнішньої 

негорючої стіни будівлі закладу у металевій шафі. Центральний кисневий пункт слід 

розміщувати в будівлі, що стоїть окремо, на відстані не менше 25 м від будівель з 

постійним перебуванням хворих. 

За відсутності централізованого постачання кисню порядок користування кисне-

вими подушками визначається наказом (розпорядженням) адміністрації лікувального 

закладу. 

Встановлення кип'ятильників, водонагрівачів і титанів, стерилізація медичних ін-

струментів та перев'язувальних матеріалів, прожарювання білизни, а також розігрів 

парафіну і озокериту допускається лише у спеціально пристосованих для цієї мети 

приміщеннях. Стерилізатори для кип'ятіння інструментів і перев'язувальних матеріалів 

повинні мати закриті підігрівники (спіралі). Опорні поверхні стерилізаторів мають 

бути негорючими. Стерилізатори з повітряним прошарком між опорною поверхнею та 

днищем також мають встановлюватися на негорючій основі. 

В лабораторіях, на постах відділень, в кабінетах лікарів та старших медичних 

сестер допускається зберігання у спеціальних негорючих шафах, що замикаються, не 

більше З кг медикаментів і реактивів, які відносяться до категорії легкозаймистих та 
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горючих речовин (спирт, ацетон, ефір тощо), з обов'язковим урахуванням їх 

сумісності. 

Матеріали та речовини у коморах, аптечних складських приміщеннях необхідно 

зберігати суворо за асортиментом, при цьому не допускається спільне зберігання 

легкозаймистих речовин з іншими матеріалами. В аптеках, які розміщені у будівлях 

іншого призначення (в тому числі у лікарняних корпусах), загальна кількість легко-

займистих та горючих медикаментів, реактивів (спирти, ефіри тощо) не повинна пе-

ревищувати 100 кг. 

Архівосховища рентгенівської плівки місткістю понад 300 кг мають 

розміщуватися в окремо розташованих будівлях. Відстань від архівосховищ до 

сусідніх будівель повинна становити не менше 15 м. Якщо кількість плівки становить 

менше 300 кг. дозволяється розміщення архівосховища у приміщеннях будівель 

лікувальних закладів, відгороджених протипожежними стінами та перекриттями. 

В одній секції архівосховища допускається зберігати не більше 500 кг плівки. 

Кожна секція повинна мати самостійну витяжну вентиляцію та природне освітлення із 

співвідношенням площі вікон до площі підлоги не менше 1:8. Двері з секції повинні 

відчинятися назовні. Карниз даху над вікнами сховища має бути негорючим. 

Архіви повинні мати центральне водяне опалення. У сільській місцевості за на-

явності печей топкові отвори та засувки слід влаштовувати з боку коридора. У при-

міщеннях сховища забороняється встановлювати електрощитки, електричні дзвінки та 

штепсельні з'єднання. В неробочий час електропроводка у сховищах повинна бути 

знеструмлена. 

Допускається зберігання плівок та рентгенограм за межами архіву, коли їх 

кількість у приміщенні не перевищує 4 кг. У цьому випадку плівки та рентгенограми 

необхідно зберігати в металевій шафі (ящику) не ближче 1 м від опалювальних 

приладів. У приміщеннях, де встановлені такі шафи, не допускається палити та 

застосовувати електронагрівальні прилади будь-яких типів. 

Архівосховища обладнуються металевими або дерев'яними, обшитими залізом по 

негорючому теплоізоляційному матеріалу фільмостатами (шафами), розділеними на 

секції завглибшки і завдовжки не більше 0,5 м. Кожна секція повинна щільно зачи-

нятися дверцятами. Відстань від фільмостатів (шаф) до стін, вікон, стелі та підлоги 

повинна бути не менше 0,5 м. 

У будівлях лікувально-профілактичних закладів не допускається: 

• розміщувати в корпусах з палатами для хворих приміщення, не пов'язані з 

лікувальним процесом (крім визначених нормами проектування) або здавати 

приміщення в оренду під інше призначення; 

• здійснювати подачу кисню в лікарняні палати зa допомогою гумових та пласт-

масових трубок, а також трубопроводами, котрі мають нещільні місця у з'єднаннях; 

• прокладати киснепроводи у підвалах, підпіллях, каналах, а також під будівлями і 

спорудами; 

• влаштовувати топкові отвори печей в лікарняних палатах; 

• розміщувати в підвальних та на цокольних поверхах майстерні, склади, комори 

для зберігання пожежо- та вибухонебезпечних речовин і матеріалів, а також легко 

займистих та горючих речовин; 

• використовувати гасниці або примуси для стерилізації медичних інструментів; 

• підігрівати парафін і озокерит безпосередньо на вогні (слід застосовувати лише 

спеціальні підігрівники); 
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• розміщувати хворих, коли їх кількість перевищує 25, у дерев'яних будівлях з 

пічним опаленням; 

• встановлювати ліжка в коридорах, холах та на інших потенційних шляхах ева-

куації; 

• користуватися прасками, електроплитами, іншими електронагрівними прила-

дами в лікарняних палатах та інших приміщеннях, де перебувають хворі (для цього 

мають бути виділені спеціальні приміщення); 

• застосовувати настільні гасові лампи (як виняток допускається застосування 

ліхтарів типу "летюча миша"). 

Правила поводження працівників у випадку пожежі. 

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов’язаний : 

• негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону, назвавши при цьому 

адресу об'єкта та вказавши кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, об-

становку на пожежі, наявність людей та повідомивши своє прізвище; 

• вжити (у разі можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) 

пожежі та збереження матеріальних цінностей; 

• якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника або від-

повідну компетентну посадову особу та (або) чергового по об'єкту; 

• у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, 

газорятувальну тощо). 

Посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана : 

• перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), 

довести подію до відома власника підприємства; 

• у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), 

використовуючи для цього наявні сили та засоби; 

• видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквідацією 

пожежі; 

• припинити роботи у будівлі (якщо це допускається технологічним процесом 

виробництва), крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідації пожежі; 

• здійснити у разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем 

протипожежного захисту), зупинення транспортуючих пристроїв, агрегатів та апара-

тів, перекриття сировинних, газових, парових та водяних комунікацій, призупинення 

систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком при-

строїв протидимного захисту) та запровадити інші заходи, що сприяють запобіганню 

розвитку пожежі та задимленості будівлі; 

• перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння 

та протидимного захисту; 

організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у виборі 

найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі і джерел води; 

• одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію та захист матеріальних 

цінностей; 

• забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у 

гасінні пожежі. 

По прибутті на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безпе-

решкодний їх доступ на територію об'єкта, за винятком випадків, коли відповідними 

державними нормативними актами встановлений особливий порядок допуску. 
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Після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та технічний персонал 

підприємства, будівлі або споруди зобов'язані брати участь у консультуванні керівника 

гасіння про конструктивні та технологічні особливості об'єкта, де виникла пожежа, 

прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення до вжиття необхідних 

заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку, сил та засобів 

об'єкта. 

Правилами пожежної безпеки також передбачені вимоги до розробки відповідних 

інструкцій та положення про спеціальне навчання. 

 

Основні вимоги до інструкцій про заходи з пожежної безпеки. 

Інструкції про заходи з пожежної безпеки повинні розроблятися на основі діючих 

правил та інших нормативних актів з пожежної безпеки, виходячи із специфіки 

пожежної небезпеки будівель, споруд, технологічних процесів та виробничого 

обладнання. 

Вони повинні встановлювати порядок та спосіб забезпечення пожежної безпеки, 

обов'язки і дії працівників у разі виникнення пожежі, включаючи порядок оповіщення 

людей та повідомлення про неї пожежної охорони, евакуації людей, тварин і мате-

ріальних цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з підрозділами 

пожежної охорони, евакуації людей, тварин і матеріальних цінностей, застосування 

засобів пожежогасіння та взаємодії з підрозділами пожежної охорони. 

Інструкції можуть мати, як додаток, план евакуації людей і матеріальних 

цінностей. 

 

Інструкції про заходи пожежної безпеки поділяються на такі види: 

 

• загальні (загальнооб'сктові) інструкції для підприємств, організацій, установ; 

· інструкції для окремих цехів, виробничих дільниць, лабораторій, приміщень 

тощо; 

• інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт, експлуатації 

технологічних установок, обладнання тощо. 

У загальнооб ’ єктовій інструкції необхідно відобразити основні положення з пи-

тань пожежної безпеки, в тому числі: 

• порядок утримання території, будівель, приміщень, споруд, протипожежних 

розривів, під'їздів до будівель, споруд та вододжерел; 

• вимоги щодо утримання шляхів евакуації; 

• правила проїзду та стоянки транспортних засобів; 

• місця для зберігання різноманітних товарів та допустиму кількість розташування 

на їх території сировини, напівфабрикатів та готової продукції; 

• допустимість (місця) паління; 

• порядок використання відкритого вогню та проведення пожежонебезпечних 

робіт; 

• порядок збирання, зберігання та видалення горючих відходів виробництва; 

утримання та зберігання спецодягу; 

• основні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів; 

• вимоги щодо зберігання пожежо- і вибухонебезпечних речовин та матеріалів; 

• правила утримання технічних засобів протипожежного захисту, в тому числі 

автоматичних установок та первинних засобів пожежогасіння; 
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• порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень 

після закінчення роботи; 

• особливості утримання електроустановок, вентиляційного та іншого інженер-

ного обладнання, застосування опалювальних та нагрівальних приладів; 

• обов'язки та дії працівників у разі пожежі із зазначенням: 

- порядку (системи) оповіщення людей про пожежу та виклику пожежної 

охорони; 

- правил застосування засобів пожежогасіння та установок пожежної автоматики; 

- порядку аварійного вимкнення електрообладнання, вентиляції, зупинення 

роботи технологічного обладнання тощо. 

- порядку евакуації людей та матеріальних цінностей. 

 

В інструкціях для окремих приміщень (дільниць) повинні вказуватися: 

• категорія приміщення (для виробничих і складських приміщень, лабораторій 

тощо) з вибухопожежної та пожежної небезпеки; 

• вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів; 

• місця для паління та вимоги до них; 

• правила утримання приміщень, робочих місць, зберігання та застосування 

легкозаймистих і горючих речовин, пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів; 

• порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення горючих 

відходів, а також промасленого шмаття; 

• утримання та зберігання спецодягу; 

• місця, порядок га норми одночасного зберігання у приміщенні сировини, на 

півфабрикатів га готової продукції: 

• умови проведення зварювальних та інших вогненебезпечних робіт; 

• порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення у пожежобезпечний 

стан приміщень та робочих місць, закриття приміщень після закінчення роботи; 

• заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних установках та апаратах, 

які мають підвищену пожежну небезпеку; 

• граничні показания контрольно-вимірювальних приладів (манометрів, 

термометрів тощо), відхилення від яких можуть викликати пожежу або вибух; 

• обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі: порядок і способи 

оповіщення людей, виклику пожежної охорони, зупинки технологічного устаткування, 

вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, 

застосування засобів пожежогасіння, послідовність евакуації людей та матеріальних 

цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки. 

Інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт, експлуатації 

технологічних установок та обладнання необхідно розробляти з урахуванням 

викладених вимог. 

Інструкції повинні затверджуватися керівником підприємства або особою, яка ви-

конує його обов'язки. 

Особливості організації спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з 

питань пожежної безпеки. 

Важливе місце у процесі забезпечення протипожежної профілактики 

займають спеціальне навчання, інструктажі та перевірка знань з питань пожежної 

безпеки. 

Так, працівники під час прийняття на роботу і за місцем праці повинні проходити 

інструктаж з питань пожежної безпеки відповідно до існуючого порядку. 
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Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпе-

кою, попередньо, до початку самостійного виконання робіт, повинні пройти спеціаль-

не навчання (пожежно-технічний мінімум), а потім постійно, один раз на рік, - 

перевірку знань. Особи, які суміщають професії (роботи), навчаються або 

інструктуються як за основною, так і за суміжною професією (роботою). 

Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, інструкта-

жів та перевірки знань з питань пожежної безпеки на підприємстві покладається на 

його керівника, а в структурних підрозділах (цех, дільниця, лабораторія, майстерня 

тощо) - на керівника відповідного підрозділу. Порядок проходження працівниками 

спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань визначається керівником під-

приємства (наказом або відповідним положенням, що розробляється на підприємстві і 

затверджується керівником). 

Допуск до роботи осіб, які не пройшли спеціального навчання, інструктажів або 

перевірки знань, суворо забороняється. 

Протипожежні інструктажі. 

За призначенням та часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на: 

- вступний, 

- первинний, 

- повторний, 

- позаплановий, 

- цільовий. 

Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які 

щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, що прибули 

на підприємство у відрядження, на виробничу практику (навчання) і мають брати без-

посередню участь у виробничому процесі. Такий інструктаж проводиться на підставі 

діючих на підприємстві правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань по-

жежної безпеки у спеціально обладнаному для цього приміщенні фахівцем, на якого 

наказом по підприємству покладені ці обов'язки, і може поєднуватися із вступним 

інструктажем з охорони праці. 

Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу затверджуєть-

ся керівником (заступником, головним інженером) підприємства. 

Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому 

місці до початку виробничої діяльності працівника. 

Його повинні проходити: 

• усі новоприйняті на постійну або тимчасову роботу; 

• працівники, переведеш з інших структурних підрозділів та виробничих дільниць 

підприємства; 

• особи, що прибули на підприємство у відрядження і мають брати безпосередню 

участь у виробничому процесі; 

• будівельники сторонніх організацій, які виконують на діючому підприємстві 

будівельно-монтажні ремонтні та інші види робіт; 

• учні (студенти) під час виробничої практики (навчання), а також перед прове-

денням з ними практичних занять в навчальних майстернях, лабораторіях тощо. 

Програма для проведення первинного протипожежного інструктажу 

затверджується керівником відповідного структурного підрозділу (завідувачем 

відділення тощо), відповідальним за протипожежний стан, або керівником 

підприємства (його заступником). 
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Програми для проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів 

погоджуються з начальником об'єктової пожежної охорони або добровільної пожежної 

дружини (за наявності такого формування). 

Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма 

працівниками не менш як один раз на рік за переліком питань, з якими необхідно 

ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежного 

інструктажів. 

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на ро-

бочому місці або в спеціально відведеному для цього приміщенні: 

• у разі введення в дію нових або доопрацьованих нормативних актів з питань 

пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень тощо); 

• у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни та мо-

дернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування; 

• на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлено неза-

довільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння 

діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння. 

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально або з гру-

пою працівників споріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажу 

визначаються у кожному випадку окремо залежно від причин, що викликали 

необхідність його проведення. 

Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед вико-

нанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечннх робіт, при ліквідації наслідків 

аварії, стихійного лиха тощо. 

Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі 

проводяться безпосередньо керівниками робіт (начальником виробництва), які 

пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. Інструктажі 

завершуються перевіркою знань. Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж. 

Проведення протипожежних інструктажів може здійснюватися разом з відповід-

ними інструктажами з охорони праці. 

Про проведення усіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціа-

льних журналах робляться записи (окремо від інструктажів з питань охорони пращ) і 

підписами осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив. 

Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в доку-

менті, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл). 
 

 

Висновок 

Головний засіб захисту від пожежі – самому не бути його причиною. 

Працівники (в тому числі і медичні) повинні підвищувати рівень загальних по-

жежно-технічних знань, навчатися правилам пожежної безпеки з урахуванням 

пожежонебезпечних особливостей виробництва, більш глибоко ознайомлюватися з 

протипожежними заходами та діями у разі виникнення пожежі, а також 

напрацьовувати навички використання наявних засобів пожежегасіння. 

Основні рекомендації протипожежної безпеки, які дозволять уникнути цього лиха 

не лише на робочому місці, а й у побуті: 

- не залишати без догляду електроприлади, особливо пральні машини, 

калорифери, телевізори, уникати саморобних пристосувань; 

- не вмикати в одну розетку два чи кілька електроприладів великої потужності; 

- стежити за станом проводів, не користуватися «жучками» в електролічильниках; 
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- не сушити білизну і взагалі вироби із тканини над плитою; 

-  ніколи не палити в ліжку; 

- запобігати потраплянню до дітей сірників чи запальничок; 

- не захаращувати горища, підвали, шляхи евакуації, балкони і лоджії, не 

зберігати на балконах запальні речовини; 

- стежити за пожежною безпекою не лише у своїй квартирі чи відділенні, а й у 

всьому будинку та лікарні; горища та підвали повинні бути закриті для випадкових 

людей. 

Завжди слід пам’ятати, що пожежа – це велике лихо, яке призводить до значних 

людських та матеріальних втрат. Ніхто не може напевно стверджувати, що завтра з 

ним не трапиться ця біда, тому краще сьогодні взнати про всі можливі методи її 

попередження і запобігання! 
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Тема 4 Основні законодавчі акти з охорони праці. 

Законодавчими актами, що визначають основні положення про охорону праці, є 

загальні закони України, а також спеціальні законодавчі акти. До загальних законів, 

що визначають основні положення про охорону праці належать: Конституція України, 

Закони України»Про охорону праці», «Основи законодавства України про охорону 

здоров'я», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії та радіаційний 

захист», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», 

Кодекс законів про працю України (КЗпП). Спеціальними законодавчими актами в 

галузі охорони праці є Державні нормативні акти про охорону праці, Державні 

стандарти Системи стандартів безпеки праці, Будівельні норми та правила, Санітарні 

норми, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та інші 

нормативні документи. 

Основним законом, що гарантує право громадян на безпечні та нешкідливі 

умови праці, є Конституція України, в який питанням охорони праці присвячені 

статті 43, 45 та 46. 
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В статті 43 Конституції України записано: «Кожен має право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку 

вільно погоджується», «Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, 

заробітну плату, не нижчу від визначеної законом», «Використання праці жінок і 

неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється». 

Держава створює умови для повної зайнятості працездатного населення, рівні 

можливості для громадян у виборі професії та роду трудової діяльності, здійснює 

програми професійно-технічного навчання, підготовки та перепідготовки робітників. 

Роботодавець (власник підприємства) зобов'язаний забезпечити нешкідливі умови 

праці відповідно до вимог безпеки і гігієни праці. 

Кожен, хто працює, має право на відпочинок (ст. 45 Конституції України). Це 

право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної 

щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій 

і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. 

У тексті статті 46 Конституції України вказано на те, що громадяни мають 

право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 

законом. 

Закон України " Про охорону праці". 

Закон України "Про охорону праці" — це самостійна гілка в законодавстві 

України про працю. Закон визначає основні положення щодо реалізації 

конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової 

діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних 

органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації 

охорони праці в Україні. 

Кодекс законів про працю. 

Кодекс законів про працю України — основний закон національного трудового 

законодавства. 

Законодавство про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення 

громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і 

творчої праці, регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ 

незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності. Працівники 

реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору на підприємстві, в 

установі тощо. 

Працівники мають право на: відпочинок відповідно до законів про обмеження 

робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки;здорові і безпечні 

умови праці; матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, 
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в разі хвороби, втрати працездатності, а також матеріальну допомогу в разі безробіття; 

об'єднання в професійні спілки; вирішення колективних трудових конфліктів. 

Умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з 

вимогами законодавства України про працю, є недійсними. 

Закон України « Основи законодавства України про охорону здоров'я» 

Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. 

Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за 

рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність 

охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і 

відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної 

допомоги і запровадження здорового способу життя. 

Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають правові, 

організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулюють 

суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку 

фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя 

громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, попередження і 

зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості. 

Закон України "Про пожежну безпеку". 

Закон визначає правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної 

безпеки на території України. Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною 

державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства 

і навколишнього природного середовища. Цей Закон наголошує, що забезпечення 

пожежної безпеки підприємств покладається на їх керівників. 

Усі працівники при прийнятті на роботу і щорічно за місцем роботи проходять 

інструктажі з питань пожежної безпеки. Допуск до роботи осіб, які не пройшли 

навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється. 

ПЕРЕЛІК 

ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ І ДОКУМЕНТІВ З 

ОХОРОНИ ПРАЦІ  У ЗАКЛАДІ  

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, 

спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі трудової 

діяльності. 

1. Адміністрація (роботодавець) не повинна забувати, що найвища цінність – 

людське життя, здоров’я його працівників. 

2. Адміністрація (роботодавець) зобов'язана знати, що у разі невиконання умов 

колективного договору або законодавства про охорону праці, працівник має право 

розірвати трудовий договір за власним бажанням. 

У цьому випадку йому виплачується вихідна допомога в розмірі не менше 

середнього    3-х місячного заробітку. 
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3. При укладенні трудового договору громадянин повинен бути проінструктований 

особисто, під розписку про умови праці на підприємстві з реєстрацією в журналах 

вступного інструктажу та на робочому місці.. 

4. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з 

охорони праці, забороняється. 

5. Адміністрація (роботодавець) для створення безпечних і нешкідливих умов 

праці працівників і для власної безпеки зобов'язана керуватися переліком таких 

основних нормативно-законодавчих актів і документів з охорони праці: 

 Закон України «Про охорону праці»; 

 Типове положення про службу охорони праці; 

 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час 

навчально-виховного процесу в навчальних закладах (Наказ МОН України № 616 від 

31.08.2001 року): 

 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві (Постанова КМУ № 1112 від 25 серпня 2004 

року); 

 Типове положення про навчання з питань охорони праці; 

 Положення про розробку інструкцій з охорони праці; 

 Перелік робіт з підвищеною небезпекою; 

 Перелік робіт, де необхідний професійний відбір; 

 Граничні норми підняття і переміщення важких речей жінками; 

 Граничні норми підняття і переміщення важких речей неповнолітніми; 

 Положення про медичний огляд працівників окремих категорій; 

 Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і 

періодичну перевірку знань з охорони праці; 

 Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону 

праці, чинних на підприємстві; 

 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (Наказ 

Держгірпромнагляду від 24.03.2008 року № 53); 

 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (Постанова 

Кабінету Міністрів України N 442 від 01.09.1992 року); 

 Типове положення про комісію з питань охорони праці; 

 Типове положення «Про кабінет охорони праці». 

Адміністрації також необхідно користуватися відповідними галузевими та 

міжгалузевими нормативно-правовими актами з охорони праці згідно з Державним 

реєстром міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці. 

Нормативно-правові акти та проекти наказів з охорони праці, які повинні бути 

на підприємстві: 

1. Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу 

на робочих місцях. 

2. Положення про систему управління охороною праці (СУОП), куди необхідно 

включити такі документи: 

2.1.Перелік професій працівників, звільнених від проведення первинного, 

повторного і позапланового інструктажів (за погодженням з державним інспектором з 

нагляду за охороною праці). 

2.2. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. 

2.3. Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

http://profspilka.kiev.ua/soc-zahust/ohorona_praci/docs_ohorona/1422-poryadok-rozslduvannya-ta-vedennya-oblku-neschasnih-vipadkv-profesynih-zahvoryuvan-avary-na-virobnictv.html
http://profspilka.kiev.ua/soc-zahust/ohorona_praci/docs_ohorona/1422-poryadok-rozslduvannya-ta-vedennya-oblku-neschasnih-vipadkv-profesynih-zahvoryuvan-avary-na-virobnictv.html
http://profspilka.kiev.ua/soc-zahust/ohorona_praci/docs_ohorona/1408-poryadok-provedennya-atestacyi-robochih-msc-za-umovami-prac.html
http://profspilka.kiev.ua/soc-zahust/ohorona_praci/docs_ohorona/1408-poryadok-provedennya-atestacyi-robochih-msc-za-umovami-prac.html
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2.4. Перелік професій, виконавці яких мають право на забезпечення ЗІЗ з 

визначенням конкретних видів засобів для них. 

2.5. Положення про навчання з питань охорони праці у закладі освіти відповідно до 

наказу МОН України № 304 від 18.04.2006 року 

2.6. Перелік робіт, для виконання яких необхідний професійний відбір. 

2.7. Перелік професій працівників, які повинні проходити попередній або 

періодичні медичні огляди. 

2.8. Перелік посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню та періодичну 

перевірку знань з питань охорони праці. 

2.9. Перелік робіт, на яких забороняється застосування праці жінок. 

2.10. Перелік робіт, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. 

2.11. Перелік інструкцій з охорони праці, які повинні діяти у закладі освіти. 

2.12. Перелік існуючих професій і посад, працівники яких мають право на 

отримання молока чи інших рівноцінних харчових продуктів. 

2.13. Склад постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці. 

2.14. Накази: 

 про затвердження Положення про систему управління охороною праці СУОП; 

 про затвердження положення про проведення триступеневого адміністративно-

громадського контролю у системі управління охороною праці закладу (установи); 

 про затвердження графіка проведення періодичних медоглядів працівників; 

 про затвердження комісії з перевірки знань з питань охорони праці посадових 

осіб; 

 про затвердження членів добровільної протипожежної дружини і пільги для них. 

2.15. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. 

  

Журнали, які необхідно мати службі охорони праці : 

 реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, 

курсантами, слухачами, аспірантами (форма Н-Н); 

 реєстрації нещасних випадків, що сталися з працюючими на виробництві (Форма 

Н-1,  Н-5, НПВ); 

 обліку повідомлень про нещасний випадок; 

 обліку професійних захворювань (отруєнь); 

 обліку об'єктів підвищеної небезпеки; 

 реєстрації інструкцій з охорони праці у закладі освіти; 

 обліку видачі інструкцій з охорони праці у закладі освіти; 

 реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 

 реєстрації протоколів лабораторних досліджень умов праці (за потреби). 

Документи, які повинні зберігатися в службі охорони праці: 

1. Інструкції з охорони праці (перші примірники). 

2. Акти реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, 

студентами, курсантами, слухачами, аспірантами за формою Н-Н. 

3. Акти розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій з 

працюючими на виробництві за формами  Н-1, Н-5. НПВ. 

4. Акти розслідування професійних захворювань за формою П-4. 

5. Карта обліку професійного захворювання (отруєння). 

6. Матеріали розслідування нещасних випадків (повідомлення), професійних 

захворювань (перші примірники). 

7. Приписи органів державного нагляду, накази та заходи щодо їх виконання. 



28 
 

8. Приписи фахівців служби охорони праці. 

9. План роботи служби охорони праці. 

10. Протоколи перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб 

підприємства. 

11. Протоколи лабораторних досліджень атестації робочих місць за умовами праці.  

12. Матеріали перевірки стану умов і безпеки праці комісією закладу освіти і 

затверджені заходи для усунення виявлених порушень. 

13. Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення 

існуючого рівня охорони праці, що передбачені колективним договором. 

14. Матеріали аудиту охорони праці, у тому числі оцінки технічного стану 

виробничого обладнання, атестації робочих місць за умовами праці на відповідність 

нормативно-правовим актам з охорони праці. 

 

Закон України “Про охорону праці”.  

Забезпечення здорових і безпечних умов праці 

 План лекції 

 · Закон України «Про охорону праці». 

·  Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Основні 

законодавчі акти з охорони праці. 

· Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Права 

працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві. 

·  Страхування працівників від нещасних випадків і професійних захворювань. 

·   Права працівників на пільги та компенсації за роботу в     шкідливих умовах. 

·   Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих   умов праці. 

·   Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їхнього 

здоров’я. 

·   Обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів з охорони праці. 

·   Інструктажі з охорони праці. Ведення відповідної документації. 

·   Навчання і перевірка знань з охорони праці. Інструкції з охорони праці. Нагляд 

і      контроль за дотриманням законодавства про працю, техніку безпеки, 

виробничу санітарію в   закладах охорони здоров’я. 

·  Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 

на виробництві. 

Закон України «Про охорону праці». 

Вводиться в дію 

ПостановоюВР від 14.10.92р.  Із змінами, внесеними згідно із Законами  від 21.11.2002

р. 

Цей   Закон   визначає   основні  положення  щодо  реалізаці ї конституційного 

права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності,  на 

належні, безпечні і здорові умови праці,  регулює 

за  участю  відповідних  органів  державної  влади відносини між роботодавцем і 

працівником з питань безпеки, гігієни 

праці  та  виробничого  середовища  і  встановлює  єдиний  порядок організації 

охорони праці в Україні. 

Аналіз організації охорони праці в народному господарстві України кінця 80-х – 

початку 90-х років показував, що система управління цією важливою сферою 

трудових відносин, форми й методи роботи не відповідали тим процесам, котрі почали 

набирати сили у напрямі реформування економіки та всієї системи державного та 
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господарського управління. Методи адміністративно-командного впливу на посадових 

осіб та працівників за порушення вимог охорони праці вже не діяли, а інших важелів 

впливу не було. Трудова, виконавська, технологічна дисципліна істотно знижувалися. 

Невизначеність обов'язків та 

повноважень з охорони праці новоутворюваних структур в процесі 

роздержавлення, приватизації та поступової відмови від галузевого принципу 

управління народним господарством ще більше ускладнювала стан справ. Негативний 

вплив справляла і відсутність законодавче закріплених обов'язків з охорони праці для 

органів державної виконавчої влади різного рівня – від уряду до державних 

адміністрацій областей, районів, міст та інших територіальних формувань. Тому 

прийняття Закону України „Про охорону праці" в 1992 році було об'єктивно зумовлене 

ситуацією, що склалася на той час в суспільстві. 

Специфічною особливістю українського Закону, що регламентує правову основу 

охорони праці, є високий рівень прав і гарантій робітникам. Вперше в історії держави 

робітникам було надано право відмовитися від роботи у випадку існування на 

виробництві загрози для їхнього здоров'я і життя. Розширено права робітників у 

соціальних гарантіях відшкодування збитків у випадку пошкодження їх здоров'я на 

виробництві. Передбачається нова система фінансування охорони праці, формування 

системи страхування від нещасних випадків і профзахворювань, посилюється 

централізація планування. Договірне регулювання з питань охорони праці поставлено 

на високий рівень, передбачається значна участь громадських інституцій у цьому 

процесі. 

З позицій законодавчої регламентації прав і гарантій робітникам у сфері охорони 

праці та їх забезпечення Закон України „Про охорону праці" та нормативно-правові 

документи щодо його реалізації одержали високу оцінку експертів Міжнародної 

організації праці. 

До позитивних моментів Закону України „Про охорону праці" безперечно 

належить закріплення за державою функції управління охороною праці. У 

колишньому СРСР ця функція була покладена на громадську організацію в особі 

профспілок. 

В умовах роздержавлення, приватизації, утворення великої кількості суб'єктів 

підприємницької діяльності з різними формами недержавної власності роль держави у 

вирішенні завдань охорони праці суттєво зростає. Держава виступає гарантом 

створення безпечних та нешкідливих умов праці для працівників підприємств, 

установ, організацій усіх форм власності. 
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(Витяги) 

 Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

     Стаття 1. Визначення понять і термінів 

      Охорона праці  - це система правових,  соціально-економічних, організаційно-

технічних,          санітарно-гігієнічних  і лікувально-

профілактичних заходів   та   засобів,  спрямованих  на збереження життя,  здоров'я  і  

працездатності  людини  у  процесі трудової діяльності. 

     Роботодавець -

  власник підприємства,  установи,  організації або уповноважений ним 

орган,  незалежно від форм  власності,  виду діяльності,  господарювання,  і  фізична  о

соба,  яка використовує найману працю. 

     Працівник - особа, яка працює на підприємстві, 

в організації, установі  та  виконує  обов'язки  або  функції  згідно  з трудовим договор

ом (контрактом). 

      Стаття 2. Сфера дії Закону 

      Дія цього Закону поширюється на всіх  юридичних  та  фізичних осіб,  які  відп

овідно  до  законодавства  використовують  найману працю, та на всіх працюючих. 

  Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Основні 

законодавчі акти з охорони праці. 

(Витяги) 

 Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці 

      Державна політика  в  галузі   охорони   праці   визначається відповідно до Конс

титуції України Верховною  Радою України  і спрямована на створення належних,  без

печних і здорових умов  праці,  запобігання   нещасним   випадкам   та   професійним з

ахворюванням. 

     Державна політика   в   галузі  охорони  праці  базується  на принципах: 

·  пріоритету життя    і    здоров'я     працівників,     повної відповідальності  робото

давця  за створення належних,  безпечних і здорових умов праці; 

· підвищення рівня  промислової  безпеки  шляхом   забезпечення суцільного техні

чного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, 

а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці; 

· комплексного розв'язання  завдань  охорони  праці  на  основі загальнодержавної, 

галузевих, регіональних програм з цього питання та 

з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі на

уки і техніки та охорони довкілля; 

 ·  соціального захисту працівників,  повного відшкодування шкоди особам,  які  по

терпіли  від  нещасних  випадків на виробництві та професійних захворювань; 

 ·    встановлення єдиних  вимог   з   охорони   праці   для   всіх підприємств  та суб'

єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності; 

 ·адаптації трудових  процесів  до  можливостей  працівника   з урахуванням його з

доров'я та психологічного стану; 

 ·  використання економічних  методів  управління охороною праці, участі  держав

и  у  фінансуванні  заходів  щодо   охорони   праці, залучення  добровільних  внесків  т

а  інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству; 
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·  інформування населення,  проведення   навчання,   професійної підготовки  і підв

ищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 

 ·  забезпечення координації діяльності органів державної  влади, установ,  організа

цій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони   здоров'я,   гігієни   та   без

пеки   праці,   а    також співробітництва  і  проведення  консультацій  між роботодавця

ми та працівниками (їх представниками),  між усіма  соціальними  групами під   час  п

рийняття  рішень  з  охорони  праці  на  місцевому  та державному рівнях; 

 ·  використання світового  досвіду   організації   роботи   щодо поліпшення  умов 

і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. 

 Для реалізації цих принципів було створено Національну раду з питань безпечної 

життєдіяльності при Кабінеті Міністрів України, Держнаглядохоронпраці, 

Національний науково-дослідний інститут охорони праці, навчально-методичний 

центр Держнаглядохоронпраці. Розроблені та реалізуються національна, галузеві, 

регіональні та виробничі програми покращення стану безпеки, гігієни праці 

виробничого середовища до 2000 р. В обласних, районних, міських органах виконавчої 

влади функціонують служби охорони праці. 

Виходить щомісячний журнал „Охорона праці". Видавництво „Основа" 

започаткувало тиражування нормативних актів, наочних посібників, навчальної та 

іншої літератури з охорони праці. Створюються комп'ютерні мережі, 

опрацьовуються та впроваджуються автоматизовані інформаційні системи з ряду 

найважливіших питань охорони праці з перспективою їх подальшого об'єднання в 

єдину автоматизовану інформаційну систему Держнаглядохоронпраці. 

      Стаття 3. Законодавство про охорону праці 

      Законодавство про охорону праці складається з  цього  Закону, 

Кодексу законів про працю України,  Закону України "Про загальнообов'язкове  держа

вне  соціальне страхування від нещасного випадку  на  виробництві   та 

професійного   захворювання,   які спричинили втрату   працездатності"   та  прийняти

х відповідно до них нормативно-правових актів. 

 Якщо міжнародним  договором,  згода  на  обов'язковість якого надана Верховною 

Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені    законодавством 

 України    про   охорону   праці, застосовуються норми міжнародного договору. 

 Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Права 

працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві 

 (Витяги) 

 Розділ II 

 ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ 

      Стаття 5. Права на охорону праці під час укладання трудового договору 

      Умови трудового  договору  не  можуть  містити  положень,  що суперечать 

законам та іншим нормативно-правовим  актам  з  охорони праці. 

      Під час  укладання  трудового  договору  роботодавець повинен 

проінформувати працівника під розписку  про  умови  праці  та  про 

наявність   на   його   робочому  місці  небезпечних  і  шкідливих виробничих факторів, 

які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на  здоров'я  та  про  права працівника 

на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до 

законодавства  і  колективного договору. 

  Працівнику не  може  пропонуватися  робота,  яка  за медичним висновком 

протипоказана йому  за  станом  здоров'я.  До  виконання 

робіт  підвищеної  небезпеки  та  тих,  що потребують професійного 
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добору,    допускаються    особи     за     наявності     висновку психофізіологічної 

експертизи. 

     Усі працівники       згідно      із     законом     підлягають 

загальнообов'язковому   державному   соціальному  страхуванню  від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності. 

      Стаття 6. Права працівників на охорону праці під час роботи 

      Умови праці  на   робочому   місці,   безпека   технологічних 

процесів,   машин,   механізмів,  устаткування  та  інших  засобів виробництва, стан 

засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються 

працівником,  а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам 

законодавства.  

     Працівник має право відмовитися від  дорученої  роботи,  якщо 

створилася  виробнича  ситуація,  небезпечна  для  його  життя  чи здоров'я або для 

людей,  які його оточують,  або  для  виробничого середовища чи довкілля. Він 

зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або 

роботодавця.  Факт  наявності  такої ситуації  за  необхідності підтверджується 

спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника 

профспілки,  членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань 

охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася),  а також 

страхового експерта з охорони праці. 

      За період простою з причин, передбачених частиною другою цієї статті,  які 

виникли не з вини  працівника,  за  ним  зберігається середній заробіток. 

      Працівник має  право  розірвати  трудовий  договір за власним бажанням,  якщо 

роботодавець не виконує законодавства про  охорону праці, 

не  додержується  умов  колективного договору з цих питань. У цьому разі 

працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, 

передбаченому  колективним  договором,  але  не менше тримісячного заробітку. 

      Працівника, який за станом здоров'я відповідно  до  медичного 

висновку  потребує  надання  легшої  роботи,  роботодавець повинен 

перевести  за  згодою  працівника  на  таку  роботу   на   термін, 

зазначений  у  медичному  висновку,  і  у  разі потреби встановити 

скорочений  робочий  день  та  організувати  проведення   навчання працівника з 

набуття іншої професії відповідно до законодавства. 

      На час зупинення експлуатації підприємства,  цеху,  дільниці, окремого 

виробництва або устаткування органом  державного  нагляду 

за   охороною  праці  чи  службою  охорони  праці  за  працівником зберігаються місце 

роботи, а також середній заробіток. 

  Страхування працівників від нещасних випадків і професійних захворювань. 

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його 

здоров’я,або у разі смерті працівника здійснює Фонд соціального страхування від 

нещасних випадків відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності» 

  

     Цей Закон відповідно до Конституції України та 

Основ   законодавства  України  про  загальнообов'язкове  державне соціальне 

страхування    визначає  правову   основу, 
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економічний      механізм      та      організаційну     структуру загальнообов'язкового 

державного соціального страхування  громадян від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності 

або  загибелі  застрахованих на виробництві (далі - страхування від нещасного 

випадку).  

Страхування від   нещасного   випадку   є  самостійним  видом загальнообов'язкового 

  державного  соціального   страхування,   за допомогою  якого здійснюється 

соціальний захист,  охорона життя таздоров'я громадян у процесі їх 

трудової діяльності. 

      Завданнями страхування від нещасного випадку є: 

 проведення профілактичних  заходів,  спрямованих  на усунення шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів,  запобігання нещасним випадкам на 

виробництві,  професійним  захворюванням  та  іншим випадкам загрози здоров'ю 

застрахованих, викликаним умовами праці; 

 · відновлення здоров'я   та   працездатності   потерпілих    на виробництві від 

нещасних випадків або професійних захворювань; 

 · відшкодування шкоди,  пов'язаної  з  втратою  застрахованими особами 

заробітної  плати  або  відповідної  її  частини  під  час виконання  трудових 

обов'язків,  надання  їм  соціальних послуг у зв'язку  з  ушкодженням здоров'я, 

  а  також  у  разі  їх   смерті здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх 

сімей. 

Сфера дії Закону 

  Дія цього Закону поширюється на осіб,  які працюють на умовах 

трудового  договору  (контракту)  на  підприємствах,  в установах, організаціях 

незалежно від їх форм власності  та  господарювання(далі - підприємства),у фізичних 

осіб, на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно,  та громадян - суб'єктів 

 підприємницької діяльності. 

 Держава гарантує усім застрахованим  громадянам  забезпечення 

прав  у  страхуванні  від  нещасного  випадку  на  виробництві  та професійного 

захворювання. 

  Законодавство про   страхування   від    нещасного    випадку складається із Основ 

законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування,  цього Закону, Кодексу законів про працю 

України  ,  Закону  України  "Про охорону праці" та інших нормативно-правових актів. 

   Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають: 

  1) особи,   які   працюють   на   умовах  трудового  договору (контракту); 

  2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, 

аспіранти,  докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після 

занять;  під час занять, коли вони набувають професійних 

навичок;  у  період  проходження виробничої практики (стажування), виконання 

робіт на підприємствах; 

  3) особи,  які утримуються у виправних,  лікувально-трудових, виховно-трудових 

закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на 

інших підприємствах за спеціальними договорами. 

  Для страхування  від  нещасного  випадку  на  виробництві  не потрібно згоди або 

заяви працівника.  Страхування  здійснюється  в безособовій формі.  Всі особи, 

перелічені у статті 8 цього Закону, вважаються застрахованими з моменту набрання 

чинності цим  Законом 
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незалежно   від   фактичного   виконання   страхувальниками  своїх зобов'язань щодо 

сплати страхових внесків. 

  

     Особам, які підлягають  страхуванню  від  нещасного  випадку, 

видається  свідоцтво  про  загальнообов'язкове  державне соціальне 

страхування,  яке  є  єдиним  для  всіх  видів  страхування  та  є документом суворої 

звітності. 

  

Страховий ризик -  обставини,  внаслідок  яких  може  статися страховий випадок. 

  

     Страховим випадком  є  нещасний  випадок  на  виробництві або професійне 

захворювання,  що спричинили застрахованому  професійно 

зумовлену  фізичну  чи  психічну травму за обставин,  зазначених у 

статті  14  цього  Закону,  з   настанням   яких   виникає   право застрахованої особи на 

отримання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг. 

  

     Професійне захворювання є страховим  випадком  також  у  разі 

його  встановлення  чи  виявлення  в  період,  коли  потерпілий не перебував у 

трудових відносинах  з  підприємством,  на  якому  він захворів. 

  

     Нещасний випадок  або  професійне  захворювання,  яке сталося 

внаслідок  порушення   нормативних   актів   про   охорону   праці застрахованим, 

також є страховим випадком. 

  

     Порушення правил охорони праці застрахованим,  яке спричинило 

нещасний  випадок  або  професійне   захворювання,   не   звільняє страховика від 

виконання зобов'язань перед потерпілим. 

  

     Факт нещасного   випадку   на  виробництві  або  професійного 

захворювання  розслідується  в  порядку,  затвердженому  Кабінетом 

Міністрів  України,  відповідно  до  Закону  України  "Про охорону 

праці". 

  

     Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну  допомогу, 

проведення  медичної,  професійної  та соціальної реабілітації,  а також страхових 

виплат є акт розслідування нещасного  випадку  або 

акт   розслідування   професійного   захворювання   (отруєння)  за встановленими 

формами. 

  

     Нещасний випадок  -  це  обмежена  в  часі подія або раптовий 

вплив  на   працівника   небезпечного   виробничого   фактора   чи 

середовища,   що   сталися   у   процесі  виконання  ним  трудових 

обов'язків,  внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю  або  настала смерть. 

     Перелік обставин,   за   яких   настає   страховий   випадок, визначається 

Кабінетом Міністрів України  за  поданням  спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади. 

     В окремих  випадках,  за наявності підстав,  Фонд соціального страхування від 

нещасних випадків може визнати страховим  нещасний 
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випадок,   що  стався  за  обставин,  не  визначених  передбаченим частиною другою 

цієї статті переліком. 

     До професійного  захворювання   належить   захворювання,   що 

виникло   внаслідок   професійної   діяльності  застрахованого  та зумовлюється 

виключно або переважно впливом  шкідливих  речовин  і певних видів робіт та інших 

факторів, пов'язаних з роботою. 

     Перелік професійних   захворювань   за   поданням  спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів України. 

     В окремих  випадках Фонд соціального страхування від нещасних випадків 

може визнати страховим випадком захворювання,  не внесене до переліку професійних 

захворювань,   якщо на момент прийняття рішення медична  наука  має 

нові   відомості,  які  дають  підстави  вважати  це  захворювання професійним. 

     Страхування від  нещасного  випадку здійснює Фонд соціального 

страхування  від  нещасних  випадків  -  некомерційна   самоврядна 

організація,  що  діє на підставі статуту,  який затверджується її правлінням. 

     Страхування від  нещасного  випадку здійснює Фонд соціального 

страхування  від  нещасних  випадків  -  некомерційна   самоврядна 

організація,  що  діє на підставі статуту,  який затверджується її правлінням. 

      У разі   настання   страхового   випадку   Фонд   соціального 

страхування  від  нещасних  випадків  зобов'язаний у встановленому 

законодавством порядку: 

     1)своєчасно  та  в  повному  обсязі  відшкодовувати   шкоду,заподіяну  працівникові 

  внаслідок  ушкодження його здоров'я або в або особам,  які перебували  на його 

утриманні: 

 а)допомогу   у  зв'язку  з  тимчасовою  непрацездатністю  до відновлення 

працездатності або встановлення інвалідності; 

 б) одноразову допомогу  в  разі  стійкої  втрати  професійної працездатності або 

смерті потерпілого;  

 в)щомісяця  грошову  суму  в разі часткової чи повної втрати працездатності, 

що  компенсує   відповідну   частину   втраченого заробітку потерпілого;  

 г)пенсію  по  інвалідності  внаслідок  нещасного  випадку на виробництві або 

професійного захворювання; 

 д)пенсію  у  зв'язку  з  втратою  годувальника,  який  помер внаслідок   нещасного 

  випадку  на  виробництві  або  професійного захворювання 

є) допомогу дитині відповідно до статті 9 цього Закону; 

 2) організувати  поховання  померлого,  відшкодувати вартість пов'язаних з цим 

ритуальних послуг відповідно до місцевих умов; 

 3) сприяти   створенню   умов   для    своєчасного    надання кваліфікованої 

першої  невідкладної  допомоги  потерпілому в разі настання нещасного 

випадку,  швидкої допомоги в разі потреби  його госпіталізації,  ранньої 

 діагностики професійного захворювання; 

4)організувати   цілеспрямоване   та   ефективне   лікування потерпілого у власних 

спеціалізованих  лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в 

інших лікувально-профілактичних   закладах   з    метою    якнайшвидшого 

відновлення здоров'я застрахованого;  

 5) забезпечити  потерпілому  разом  із  відповідними службами охорони здоров'я за 

призначенням  лікарів  повний  обсяг  постійно доступної,раціонально 

організованої  медичної  допомоги,  яка повинна включати: 
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      а) обслуговування  вузькопрофільними  лікарями  та   лікарями загальної 

практики; 

      б) догляд  медичних  сестер  удома,  в  лікарні  або в іншому лікувально-

профілактичному закладі; 

     в) акушерський та інший догляд удома або в  лікарні  під  час вагітності та 

пологів; 

     г) утримання в лікарні,  реабілітаційному закладі,  санаторії або в іншому 

лікувально-профілактичному закладі; 

      д) забезпечення необхідними лікарськими засобами,  протезами, 

ортопедичними,    коригуючими   виробами,   окулярами,   слуховими апаратами, 

спеціальними засобами пересування, зубопротезування (за винятком протезування з 

дорогоцінних металів). 

      З метою найповнішого виконання функцій, передбачених пунктами 4 і 5 

частини першої цієї статті, Фонд соціального страхування від 

нещасних  випадків  створює  спеціалізовану  медичну та патронажну службу 

соціального страхування; 

     6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання,  підвищення та відновлення 

працездатності потерпілого; 

     7) забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за 

потерпілим,  допомогу  у  веденні  домашнього  господарства   (або 

компенсувати    йому    відповідні   витрати),   сприяти   наданню потерпілому, який 

проживає в гуртожитку, ізольованого житла; 

      8) відповідно до висновку  лікарсько-консультаційної  комісії (далі  -

  ЛКК)  або  медико-соціальної  експертної комісії (далі - МСЕК) проводити навчання 

та перекваліфікацію потерпілого у власних 

навчальних  закладах  або  на  договірній  основі в інших закладах перенавчання 

інвалідів,  якщо внаслідок  ушкодження  здоров'я  або заподіяння моральної шкоди 

потерпілий не може виконувати попередню роботу; працевлаштовувати осіб із 

зниженою працездатністю; 

     9) організовувати робочі місця для інвалідів  самостійно  або 

разом   з   органами   виконавчої   влади  та  органами  місцевого 

самоврядування   чи   з   іншими    заінтересованими    суб'єктами 

підприємницької   діяльності;   компенсувати   при  цьому  витрати 

виробництва,  які не покриваються  коштами  від  збуту  виробленої продукції, за 

рахунок Фонду; 

 10) у  разі  невідкладної  потреби  подавати інвалідам разову грошову 

допомогу,  допомогу у вирішенні соціально-побутових питань 

за  їх  рахунок  або  за  рішенням виконавчої дирекції Фонду та її регіональних 

управлінь - за рахунок Фонду; 

 11) сплачувати за потерпілого внески на медичне  та  пенсійне страхування; 

 12) організовувати    залучення   інвалідів   до   участі   у громадському житті. 

Визначення ступеня втрати працездатності потерпілим 

  Ступінь втрати  працездатності потерпілим установлюється МСЕК за участю 

Фонду соціального страхування від  нещасних  випадків  і 

визначається  у  відсотках  професійної  працездатності,  яку  мав потерпілий до 

ушкодження здоров'я. МСЕК установлює обмеження рівня життєдіяльності 

потерпілого,  визначає професію,  з якою пов'язане ушкодження здоров'я, причину, час 
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настання та групу інвалідності у зв'язку  з  ушкодженням здоров'я,  а також визначає 

необхідні види медичної та соціальної допомоги. 

  Якщо комісією  з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження 

здоров'я настало не тільки з вини роботодавця,  а  й 

внаслідок  порушення  потерпілим  нормативних  актів  про  охорону 

праці,  розмір  одноразової  допомоги  зменшується   на   підставі висновку цієї комісії, 

але не більш як на 50 відсотків. 

Фонд  соціального  страхування   від   нещасних   випадків фінансує витрати на 

медичну та соціальну допомогу, в тому числі на 

додаткове  харчування,  придбання  ліків,  спеціальний   медичний, постійний 

сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-

курортне  лікування,   придбання   спеціальних   засобів пересування тощо, якщо 

потребу в них визначено висновками МСЕК. 

      Якщо внаслідок    нещасного    випадку    або    професійного захворювання 

потерпілий  тимчасово  втратив  працездатність,  Фонд соціального страхування від 

нещасних випадків фінансує всі витрати.  

  Фонд соціального  страхування  від  нещасних  випадків   може 

відмовити   у  страхових  виплатах  і  наданні  соціальних  послуг застрахованому, 

якщо мали місце: 

      1) навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання 

страхового випадку; 

     2) подання  роботодавцем  або  потерпілим  Фонду  соціального страхування від 

нещасних випадків свідомо  неправдивих  відомостей про страховий випадок; 

     3) вчинення  застрахованим  умисного  злочину,  що призвів до настання 

страхового випадку. його лікування. 

 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСТРАХОВАНОГО ТА 

РОБОТОДАВЦЯ ЯК СТРАХУВАЛЬНИКА 

Права застрахованого 

      Застрахований має право: 

      1) брати участь на виборній основі в управлінні  страхуванням від нещасних 

випадків; 

     2) бути повноважним представником застрахованих працівників і вимагати від 

Фонду соціального страхування від  нещасних  випадків иконання своїх обов'язків 

щодо соціального захисту потерпілих; 

     3) брати  участь  у розслідуванні страхового випадку,  у тому 

числі  з  участю  представника  профспілкового  органу  або  своєї довіреної особи; 

      4) у  разі  настання  страхового випадку одержувати від Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків виплати та соціальні послуги, передбачені статтею 

21 цього Закону; 

      5) на послуги медичної реабілітації; 

     6) на послуги професійної реабілітації,  включаючи збереження 

робочого  місця,  навчання  або  перекваліфікацію,  якщо  загальна тривалість 

професійної реабілітації не перевищує двох років; 

      7) на   відшкодування   витрат  при  медичній  і  професійній реабілітації на 

проїзд до місця лікування  чи  навчання  і  назад, витрати на житло та 

харчування,  транспортування багажу, на проїзд особи, яка його супроводжує; 

     8) на послуги соціальної  реабілітації,  включаючи  придбання автомобіля, 
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 протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються відповідно до 

законодавства; 

   9) отримувати безоплатно від  Фонду  соціального  страхування від нещасних 

випадків роз'яснення з питань соціального страхування від нещасного випадку. 

    У разі смерті потерпілого члени його  сім'ї  мають  право  на одержання  від 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

страхових  виплат  (одноразової  допомоги,  пенсії  у  зв'язку  із 

втратою   годувальника)   та   послуг,   пов'язаних  з  похованням померлого. 

Обов'язки застрахованого 

      Застрахований зобов'язаний: 

      1) знати  та  виконувати   вимоги   законодавчих   та   інших нормативно-

правових   актів   про  охорону  праці,  що  стосуються застрахованого,  а також 

додержуватися  зобов'язань  щодо  охорони 

праці,   передбачених   колективним  договором  (угодою,  трудовим 

договором,  контрактом)  та   правилами   внутрішнього   трудового розпорядку 

підприємства; 

      2) у   разі   настання  нещасного  випадку  або  професійного захворювання: 

 а)лікуватися  в  лікувально-профілактичних  закладах  або  у медичних 

 працівників,  з  якими  Фонд соціального страхування від нещасних випадків уклав 

угоди на медичне обслуговування; 

 б) додержувати  правил   поведінки   та   режиму   лікування, визначених лікарями, які 

його лікують; 

 в) не  ухилятися  від  професійної  реабілітації та виконання вказівок,  спрямованих на 

якнайшвидше повернення його до  трудової діяльності; 

г) своєчасно  повідомляти  робочий  орган виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків про обставини, що призводять до зміни розміру 

матеріального забезпечення,  складу соціальних   послуг та   порядку 

 їх   надання   (зміни   стану непрацездатності,  складу    сім'ї,    звільнення    з   роботи, 

працевлаштування, виїзд за межі держави тощо). 

 Фонд соціального   страхування  від  нещасних  випадків  несе відповідальність 

згідно  із  законодавством  за  шкоду,  заподіяну 

застрахованим  особам  внаслідок  невиконання,  несвоєчасного  або 

неналежного    виконання    умов     страхування,     встановлених законодавством. 

  Заклади охорони здоров'я, заклади професійної реабілітації та громадяни,  які 

надають соціальні  послуги  застрахованим  особам, несуть   цивільно-

правову  відповідальність  за  шкоду,  заподіяну 

застрахованим  особам  або  Фонду  соціального   страхування   від 

нещасних  випадків  внаслідок  фальсифікації  даних  про обсяги та якість наданих 

послуг. 

     Достовірність зазначених  у  документах  даних перевіряється виконавчою 

дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків. 

     Страхувальник несе   відповідальність   за  шкоду,  заподіяну застрахованому 

або  Фонду  соціального  страхування  від  нещасних випадків внаслідок невиконання 

своїх обов'язків із страхування від нещасного випадку, відповідно до закону. 

      Застрахована особа несе відповідальність за невиконання своїх 

обов'язків  щодо  страхування  від  нещасного  випадку  згідно  із законодавством. 
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ПЕРЕЛІК обставин, за яких настає страховий випадок державного 

соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання (додаток 2) 

 Права працівників на пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах. 

  

Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі 

               та шкідливі умови праці 

      Працівники, зайняті   на  роботах  з  важкими  та  шкідливими умовами праці, 

безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним 

харчуванням,   молоком   або  рівноцінними  харчовими  продуктами, 

газованою  солоною  водою,  мають  право  на  оплачувані   перерви санітарно-

оздоровчого призначення,  скорочення тривалості робочого часу,  додаткову 

оплачувану  відпустку,  пільгову  пенсію,  оплату 

праці  у  підвищеному  розмірі  та  інші пільги і компенсації,  що надаються в порядку, 

визначеному законодавством. 

      У разі роз'їзного характеру роботи працівникові  виплачується 

грошова   компенсація   на   придбання  лікувально-профілактичного 

харчування,  молока або рівноцінних  йому  харчових  продуктів  на умовах, 

передбачених колективним договором. 

      Роботодавець може  за  свої  кошти додатково встановлювати за колективним 

договором (угодою,  трудовим  договором)  працівникові пільги і компенсації, не 

передбачені законодавством. 

     Протягом дії  укладеного  з  працівником  трудового  договору 

роботодавець  повинен,  не  пізніш  як  за  2   місяці,   письмово інформувати 

працівника про зміни виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій, з урахуванням 

тих, що надаються йому додатково. 

 Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. 

Стаття 8. Забезпечення працівників спецодягом, іншими 

засобами індивідуального захисту, мийними та 

знешкоджувальними засобами 

На роботах із шкідливими  і  небезпечними  умовами  праці,  а також  роботах, 

пов'язаних  із  забрудненням  або  несприятливими метеорологічними  умовами,  

 працівникам  видаються  безоплатно  за встановленими нормами спеціальний 

одяг,  спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту,  а також мийні 

та  знешкоджувальні засоби. Працівники, які залучаються до разових робіт, пов'язаних 

з ліквідацією  наслідків  аварій,  стихійного  лиха  тощо,   що   не передбачені 

трудовим   договором,   повинні   бути   забезпечені зазначеними засобами. 

Роботодавець зобов'язаний   забезпечити   за   свій   рахунок придбання,  

комплектування,  видачу   та   утримання   засобів індивідуального захисту відповідно 

до нормативно-правових актів  з охорони праці та колективного договору. 

У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець   

зобов'язаний замінити їх  за  свій  рахунок.  У  разі придбання  працівником 

  спецодягу,  інших  засобів індивідуального захисту, 

мийних  та  знешкоджувальних  засобів  за   свої   кошти роботодавець 

зобов'язаний  компенсувати  всі  витрати  на умовах, передбачених колективним 

договором. 

    Згідно з колективним договором роботодавець  може  додатково, 

понад   встановлені  норми,  видавати  працівникові  певні  засоби 
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індивідуального  захисту,  якщо   фактичні   умови   праці   цього працівника 

вимагають їх застосування. 

  Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці 

\Кодекс законів пропрацю\ 

 На всіх підприємствах,  в установах, організаціях створюються безпечні і 

нешкідливі умови праці.     Забезпечення безпечних і нешкідливих умов 

праці  покладається на  власника  або  уповноважений  ним  орган. 

Умови праці   на   робочому   місці,   безпека  технологічних процесів,  машин, 

механізмів,  устаткування  та   інших   засобів виробництва, стан засобів колективного 

та індивідуального захисту, що використовуються працівником,  а також санітарно-

побутові умови повинні  відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. 

 Власник або  уповноважений  ним  орган  повинен впроваджувати сучасні 

засоби  техніки  безпеки,  які  запобігають   виробничому травматизмові,  і  

забезпечувати  санітарно-гігієнічні  умови,  що запобігають виникненню 

професійних  захворювань  працівників. 

  Власник або уповноважений ним орган не  вправі  вимагати  від працівника 

виконання  роботи,  поєднаної  з  явною небезпекою для життя,  а також в умовах,  що 

не  відповідають  законодавству  про охорону  праці. 

Працівник  має  право відмовитися  від дорученої роботи, якщо створилася 

виробнича  ситуація, небезпечна  для  його життя  чи здоров'я або людей,  які його 

оточують,  і навколишнього середовища. 

У разі неможливості повного усунення небезпечних і  шкідливих для  здоров'я  умов 

праці  власник  або  уповноважений  ним орган зобов'язаний  повідомити  про  це 

орган  державного  нагляду   за охороною  праці,  який може дати тимчасову згоду на 

роботу в таких умовах. 

На власника   або   уповноважений   ним   орган  покладається систематичне 

 проведення  інструктажу  (навчання)  працівників   з питань охорони праці, 

протипожежної  охорони.  Трудові колективи  обговорюють  і  схвалюють комплексні 

плани поліпшення умов,  охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів  і 

контролюють виконання цих планів. 

 Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їхнього 

здоров’я.   

 Стаття 9. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я 

працівників або у разі їх смерті 

 Відшкодування шкоди,   заподіяної   працівникові    внаслідок 

ушкодження  його   здоров'я   або   у   разі  смерті  працівника, здійснюється Фондом 

соціального страхування від нещасних  випадків відповідно  до  Закону  України  "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від  нещасного  випадку 

на  виробництві  та професійного захворювання,  які  спричинили втрату 

працездатності". 

 Роботодавець може   за  рахунок  власних  коштів  здійснювати потерпілим та 

членам їх  сімей  додаткові  виплати  відповідно  до колективного чи трудового 

договору. 

За працівниками,  які  втратили  працездатність  у  зв'язку з нещасним випадком на 

виробництві  або  професійним  захворюванням, зберігаються  місце  роботи (посада) 

та середня заробітна плата на весь період до  відновлення  працездатності або  до 

встановлення стійкої  втрати професійної  працездатності.  
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 У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводяться 

його  навчання  перекваліфікація, а також працевлаштування   відповідно 

  до медичних рекомендацій. 

 Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком 

на  виробництві  або  професійним  захворюванням  зараховується до стажу роботи для 

призначення пенсії за віком,  а  також  до  стажу роботи із шкідливими умовами, який 

дає право на призначення пенсії 

на   пільгових   умовах   і   в   пільгових  розмірах  у  порядку, 

встановленому  законом.  (  Частина  четверта статті 9 із змінами, внесеними згідно із 

Законом N 3108-IV від 17.11.2005  

 Стаття 10. Охорона праці жінок 

 Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із 

шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах,  крім деяких 

підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов'язаних  з  санітарним  та побутовим 

обслуговуванням),  а також залучення жінок до  підіймання  і  переміщення 

речей,  маса  яких перевищує  встановлені  для  них  граничні  норми,  відповідно  до 

переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, 

граничних  норм підіймання і переміщення важких речей,  що затверджуються 

центральним  органом  виконавчої  влади  у  галузі охорони здоров'я. 

 Праця вагітних жінок і жінок,  які мають неповнолітню дитину, регулюється 

законодавством. 

 Конституція України (ст. 24) на вищому законодавчому рівні закріпила рівність 

прав жінки і чоловіка. Разом з тим, трудове законодавство, враховуючи фізіологічні 

особливості організму жінки, інтереси охорони материнства і дитинства, 

встановлює спеціальні норми, що стосуються охорони праці та здоров'я жінок. 

Відповідно до ст. 174 КЗпП забороняється застосування праці жінок на важких 

роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на 

підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по 

санітарному та побутовому обслуговуванню). Кабінет Міністрів України своєю 

постановою від 27. 03.1996 р. № 381 затвердив програму вивільнення жінок із 

виробництв, пов'язаних з важкою працею та шкідливими умовами, а також 

обмеження використання їх праці у нічний час на 1996–1998 роки. 

Забороняється також залучати жінок до підіймання і переміщення речей, маса 

яких перевищує встановлені для жінок норми. Міністерство охорони здоров'я України 

10 грудня 1993 року видало наказ № 241, яким встановлені граничні норми підіймання і 

переміщення важких речей жінками: 

·           підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 

разів на годину) – 10 кг; 

·           підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни – 7 

кг. 

Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої 

зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні – 350 кг; з підлоги – 175 кг. 

Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей 

народного господарства, де це викликається необхідністю і дозволяється як 

тимчасовий захід (ст. 175 КЗпП). 

У законодавстві про охорону праці приділяється значна увага наданню пільг 

вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років. Таких жінок 

забороняється залучати до роботи у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні 
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дні, а також направляти у відрядження (ст. 176 КЗпП). Крім цього, жінки, що 

мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть 

залучатися до надурочних робіт або направлятися у відрядження без їх згоди (ст. 

177 КЗпП). Вагітним жінкам, відповідно до медичного висновку, знижують норми 

виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на іншу роботу, яка є 

легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням 

середнього заробітку за 

 Стаття 11. Охорона праці неповнолітніх 

 Не допускається залучення неповнолітніх до  праці  на  важких роботах і на 

роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах,  до 

нічних,  надурочних  робіт  та  робіт  у вихідні дні,  а також до підіймання і 

переміщення речей, маса яких перевищує  встановлені  для  них  граничні норми, 

відповідно  до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами 

праці,  граничних норм підіймання і переміщення важких  речей,  що затверджуються 

центральним  органом  виконавчої  влади  у  галузі охорони здоров'я. 

Неповнолітні приймаються на роботу  лише  після  попереднього медичного огляду. 

Порядок трудового   і   професійного  навчання  неповнолітніх професій,  пов'язаних з 

важкими роботами і роботами із  шкідливими або небезпечними умовами праці, 

визначається положенням, яке затверджується  центральним  органом виконавчої 

влади з нагляду за охороною праці. 

Вік, з  якого  допускається  прийняття на роботу,  тривалість робочого 

часу,  відпусток та деякі інші умови праці  неповнолітніх визначаються законом. 

Міністерством охорони здоров'я України видано наказ від 31. 03. 1994 р. № 46, 

яким затверджено Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними 

умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. 

Забороняється також залучати неповнолітніх до підіймання і переміщенняречей, 

маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Граничні норми підіймання і 

переміщення важких речей неповнолітніми затверджені наказом МОЗ України від 22. 

03. 1996 р. № 59 

Не допускається прийняття на роботу осіб, які не мають шістнадцять років. 

Однак, як виняток, можуть прийматися на роботу особи, які досягнули п'ятнадцяти 

років за згодою одного з батьків або особи, що його замінює. Для підготовки молоді до 

продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, 

професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої 

роботи, яка не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від 

навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків 

або особи, що його замінює (ст. 188 КЗпП). 

Забороняється залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт та робіт у 

вихідні дні (ст. 192 КЗпП). Усі особи, які не досягнули вісімнадцять, років 

приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до 

досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному огляду (ст. 

191 КЗпП). 

Для неповнолітніх, у віці від 16 до 18 років, встановлено скорочений 36-годинний 

робочий тиждень, а для п'ятнадцятирічних – 24-годинний. 

Заробітна плата працівникам, яким не виповнилось вісімнадцять років, при 

скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як 

працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи (ст. 

194 КЗпП). 
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Щорічні відпустки неповнолітнім надаються в літній час або, на їх бажання, в 

будь-яку іншу пору року (ст. 195 КЗпП). Тривалість такої відпустки один календарний 

місяць. 

Звільнення неповнолітніх з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 

допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тількиза згодою 

районної (міської) комісії в справах неповнолітніх (ст. 198 КЗпП). 

 Стаття 12. Охорона праці інвалідів 

 Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов'язані 

створювати  для  них  умови  праці  з   урахуванням   рекомендацій медико-соціальної 

експертної  комісії  та  індивідуальних  програм 

реабілітації,  вживати  додаткових  заходів  безпеки  праці,   які відповідають 

специфічним особливостям цієї категорії працівників. 

 У випадках,    передбачених    законодавством,   роботодавець зобов'язаний 

організувати навчання, перекваліфікацію  і працевлаштування інвалідів відповідно до 

медичних рекомендацій. 

 Залучення інвалідів  до надурочних робіт і робіт у нічний час 

можливе  лише  за  їх  згодою  та  за  умови,  що це не суперечить 

рекомендаціям   медико-соціальної  експертної  комісії.  ( Частина третя  статті 12 із 

змінами, внесеними згідно із Законом N 1331-IV від 25.11.2003 ) 

  

Обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів з охорони праці. 

Розділ III 

                    ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Стаття 14. Обов'язки працівника щодо додержання вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці 

     Працівник зобов'язаний: 

· дбати про особисту безпеку і здоров'я,  а також про безпеку і здоров'я оточуючих 

людей  в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території 

підприємства; 

· знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці,  правила 

поводження з машинами,  механізмами, устаткуванням та   іншими засобами 

 виробництва,    користуватися    засобами колективного та індивідуального захисту; 

· проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні 

медичні огляди. 

 Працівник несе  безпосередню  відповідальність  за  порушення зазначених вимог. 

Інструктажі з охорони праці. Ведення відповідної документації. 

 Види інструктажів 

` За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці 

поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. 

Вступний інструктаж 

Проводиться: 

-- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, 

незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; 

-- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть 

безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для 

підприємства; 

-- з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження 

виробничої практики; 
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-- у разі екскурсії на підприємство; 

з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які навчаються 

Первинний інструктаж 

-- Проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником: 

-- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство; 

-- який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; 

-- який буде виконувати нову для нього роботу; 

-- відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому 

процесі на підприємстві. 

-- Проводиться з вихованцями, учнями та студентами: 

на початку занять у кожному кабінеті, лабораторії, де навчальний процес 

пов'язаний із застосуванням небезпечних або шкідливих хімічних, фізичних, 

біологічних факторів, у гуртках, перед уроками трудового навчання, фізкультури, 

перед спортивними змаганнями, вправами на спортивних знаряддях, при проведенні 

заходів за межами території освітнього закладу; 

-- перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням 

різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо; на початку вивчення кожного нового 

предмета (розділу, теми) навчального плану (програми) - із загальних вимог безпеки, 

пов'язаних з тематикою і особливостями проведення цих занять. 

Повторний інструктаж 

-- Проводиться з працівниками на робочому місці в терміни, визначені 

відповідними чинними галузевими нормативними актами або 

керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше: 

-- на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці; 

-- для решти робіт - 1 раз на 6 місяців. 

 Позаплановий інструктаж 

Проводиться: 

-- З працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці: 

-- при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону 

праці, а також при внесенні змін та доповнень до них; 

-- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів 

та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на 

стан охорони праці; 

-- при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що 

можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо; 

-- при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за 

охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт, що виконуються 

працівником; 

-- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для 

робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів. 

-- З вихованцями, учнями, студентами - в кабінетах, лабораторіях, майстернях 

тощо при порушеннях ними вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть 

призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо. 

 Цільовий інструктаж 

Проводиться з працівниками: 

-- при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою; 

-- при ліквідації аварії, стихійного лиха; 
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-- при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск,розпорядження або 

інші документи. 

-- Проводиться з вихованцями, учнями, студентами освітнього закладу в разі 

організації масових заходів (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо). 

Порядок проведення інструктажів для працівників 

-- -Усі працівники, які приймаються на постійну чи тимчасову роботу і при 

подальшій роботі, повинні проходити на підприємстві навчання в формі інструктажів з 

питань охорони праці, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а 

також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і 

стихійних лих. 

--  Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці, а в разі 

відсутності на підприємстві такої служби - іншим фахівцем, на якого наказом 

(розпорядженням) по підприємству покладено ці обов'язки і який в установленому цим 

Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони 

праці. 

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що 

спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів 

навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою 

охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість 

інструктажу затверджується керівником підприємства. 

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації 

вступного інструктажу (додаток 7), який зберігається в службі охорони праці або в 

працівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у документі 

про прийняття працівника на роботу. 

-- Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб одного 

фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до 

виконуваних робіт. 

-- Повторний інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з 

групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку 

питань первинного інструктажу. 

-- Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником 

або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу 

визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що 

спричинили потребу його проведення. 

-- Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з 

групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються в залежності 

від виду робіт, що ними виконуватимуться. 

-- Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить 

безпосередній керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер). 

-- Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються 

перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а 

також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, 

яка проводила інструктаж. 

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного 

виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів для 

працівника на протязі 10 днів додатково проводиться інструктаж і повторна перевірка 

знань. При незадовільних результатах і повторної перевірки знань питання щодо 

працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством. 
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При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу 

допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не 

дозволяється. 

-- Працівники, які суміщають професії (в тому числі працівники комплексних 

бригад), проходять інструктажі як з їх основних професій, так і з професій за 

сумісництвом. 

-- Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового 

інструктажу та про допуск до роботи особою, якою проводився інструктаж, вноситься 

запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці (додаток 8). При 

цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. 

Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, журнали 

прошнуровані і скріплені печаткою. 

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий 

інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів - 

не обов'язково. 

-- Перелік професій та посад працівників, які звільняються від первинного, 

повторного та позапланового інструктажів, затверджується керівником підприємства 

за узгодженням з державним інспектором по нагляду за охороною праці. 

До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому 

процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням обладнання, 

застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, 

матеріалів тощо. 

Порядок проведення інструктажів для вихованців, 

учнів, студентів 

-- Вступний інструктаж проводиться на початку занять. 

Інструктаж проводить працівник служби охорони праці, а за відсутності такого - 

особа, на яку наказом керівника освітнього закладу покладені ці обов'язки. 

Програма вступного інструктажу розробляється службою охорони 

праці освітнього закладу або призначеною керівником особою. Програма та 

тривалість вступного інструктажу затверджуються керівником закладу освіти. 

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації 

вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони праці або в працівника, що 

відповідає за проведення вступного інструктажу. 

-- Первинний інструктаж проводиться з групою вихованців професійно освітнього 

закладу, учнів середнього освітнього закладу, професійно технічного освітнього 

закладу чи студентів вищого освітнього закладу. Тематика інструктажу та порядок 

його проведення визначаються відповідними положеннями Міністерства освіти 

України. 

-- Позаплановий інструктаж проводиться при виявленні порушень вимог безпеки 

вихованцями, учнями, студентами під час навчально-виховного процесу, при зміні 

умов виконання навчальних завдань з професії, лабораторних робіт, інших видів 

занять, передбачених навчальними планами. 

-- Цільовий інструктаж з питань охорони праці проводять з групою вихованців, 

учнів, студентів. Обсяг і зміст інструктажу визначається в залежності від виду масових 

заходів. 

Облік проведення цільових інструктажів здійснюється у відповідності з чинними 

положеннями Міністерства освіти в журналах обліку теоретичного і виробничого 

навчання. 
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-- Первинний, позаплановий, цільовий інструктажі проводять відповідні вчителі, 

вихователі, керівники гуртків, інструктори, тренери, майстри виробничого навчання 

або завідувачі кабінетів (лабораторій) тощо за відповідними інструкціями чи 

програмами. 

-- Відмітка про проведення первинного та позапланового інструктажів робиться в 

журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці (додаток 10). 

Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи 

-- Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на 

робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, 

кваліфікованих фахівців пройти стажування протягом 2-15 змін або дублювання 

протягом не менше шести змін. 

-- Працівники, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням 

безаварійної роботи важливих і складних господарчих потенційно небезпечних 

об'єктів або з виконанням окремих потенційно небезпечних робіт (теплові та атомні 

електричні станції, гірничодобувні підприємства, інші подібні об'єкти, порушення 

технологічних режимів яких являє загрозу для працівників та навколишнього 

середовища), до початку самостійної роботи повинні проходити дублювання з 

обов'язковим суміщенням з проти аварійними і протипожежними тренуваннями 

відповідно до плану ліквідації аварій. 

-- Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом (розпорядженням) 

по підприємству (структурному підрозділу), в якому визначаються тривалість 

стажування (дублювання) та прізвище відповідального працівника. 

-- Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування 

(дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) визначаються керівником 

підприємства. Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру 

роботи, а також від кваліфікації працівника. 

-- Керівнику підприємства надається право своїм наказом (розпорядженням) 

звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж 

роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного цеху до 

іншого, де характер його роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не 

змінюються. 

-- Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної професії, 

посади, робочого місця, які розробляються на підприємстві і затверджуються 

керівником підприємства (структурного підрозділу). 

-- Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях свого або іншого 

подібного за технологією підприємства. У процесі стажування працівники повинні 

виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають 

роботам, що передбачаються функціональними обов'язками цих працівників. 

-- У процесі стажування (дублювання) працівник повинен: 

поповнити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, 

технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці; 

оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях в нормальних і 

аварійних умовах; 

засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи 

безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог охорони праці. 

-- Запис про проведення стажування (дублювання) та допуск до самостійної роботи 

здійснюється керівником відповідного структурного підрозділу (начальник 

виробництва, цеху тощо) в журналі реєстрації інструктажів (додаток 8). 
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-- Якщо в процесі стажування (дублювання) працівник не оволодів необхідними 

виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку щодо протиаварійних та 

протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим розпорядженням може 

бути продовжено на термін, що не перевищує двох змін. 

-- Після закінчення стажування (дублювання) наказом (розпорядженням) керівника 

підприємства (або його структурного підрозділу) працівник допускається до 

самостійної роботи. 

  

Навчання і перевірка знань з охорони праці. Інструкції з охорони праці. Нагляд і 

контроль за дотриманням законодавства про працю, техніку безпеки, виробничу 

санітарію в закладах охорони здоров’я. 

Навчання і перевірка знань з охорони праці. 

(Витяги) 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

про навчання, інструктаж і перевірку знаньпрацівників з питань охорони праці 

Типове положення  про навчання,  інструктаж і перевірку знань працівників з пита

нь охорони праці розроблено відповідно до Закону "Про охорону  праці"  та 

постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р.  N 64 

"Про  заходи  щодо виконання Закону України "Про охорону праці". 

Типове положення  встановлює   порядок   і   види   навчання, інструктажів, 

порядок  перевірки  знань  з  питань  охорони  праці робітників, посадових  осіб,  спеці

алістів,   учнів,   вихованців, студентів і   поширюється   на   всі   підприємства,   устан

ови  і організації (надалі  -  підприємства),  навчально-

виховні  заклади незалежно від форм власності та видів їх діяльності. 

 1. Загальні положення 

 1.1. Навчання  та  інструктаж  працівників  з  питань охорони праці є складовою ча

стиною системи  управління  охороною  праці  і проводяться: 

з учнями,  вихованцями   та   студентами   навчально-виховних закладів; 

з працівниками в процесі їх трудової діяльності. 

1.2. Усі працівники,  які приймаються на роботу,  і 

в процесі роботи проходять на підприємстві  навчання,  інструктаж  з  питань охорони 

праці,  подання  першої  допомоги  потерпілим від нещасних випадків, про 

правила поведінки при виникненні аварій. 

1.3. Працівники  відповідно  до  Переліку  робіт з підвищеною небезпекою, затверд

женому  наказом  Держнаглядохоронпраці  від  30 листопада 1993р. N123   або там,  де 

є потреба  проходять попереднє спеціальне 

у професійному відборі,  навчання  і перевірку знань  з  питань  охорони  праці в термі

ни,  установлені відповідними галузевими нормативними актами про охорону праці, 

але не рідше одного разу на рік. 

1.4.Особи, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю або суміщають  про

фесії,  навчаються  і  інструктуються  як  із їх основних професій, так 

і професій за сумісництвом. 

1.5.Перед  перевіркою  знань з охорони праці на підприємстві організовуються занят

тя, лекції, семінари та консультації. 

1.6. Перелік  питань  для  перевірки  знань з охорони праці з урахуванням специфіки

  виробництва  складають  члени  комісії   по перевірці знань  з  питань охорони праці,  

узгоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства. 
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1.7.У  складі  комісії  по  перевірці знань з питань охорони праці повинно 

бути  не  менше  трьох  осіб,  які  у  встановленому порядку пройшли  навчання  та  пер

евірку  знань  з  питань охорони праці. 

1.8. Результати  перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються 

протоколом. 

1.9.Особам,  які  при перевірці знань з питань охорони праці показали задовільні рез

ультати,  видаються посвідчення. 

1.10.Допуск до  роботи  осіб,  які  не  пройшли  навчання  і перевірки знань з питань  

охорони праці, забороняється. 

1.11.На підприємствах на основі цього Типового  положення  з урахуванням специфі

ки  виробництва  розробляються і затверджуються їх керівниками відповідні Положен

ня про  навчання,  інструктаж  та перевірку знань  працівників  з  питань охорони праці

формуються плани 

графіки проведення цієї  роботи, з якими повинні бути ознайомлені усі працівники 

1.12. Відповідальність за організацію  навчання  і  перевірку знань з   охорони  праці 

 на  підприємстві  покладається  на  його керівника,а   в   структурних   підрозділах  

  (цеху,  дільниці, лабораторії, майстерні тощо) - на керівників цих підрозділів. 

1.13.Контрольза навчанням і періодичністю перевірки знань з питань охорони праці 

здійснює служба охорони праці або працівники,на яких покладені ці обов'язки керівни

ком (правлінням) підприємства. 

  

2.  Навчання та перевірка знань посадових осіб і 

спеціалістів з питань охорони праці, техногенної 

безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві 

Посадові   особи   відповідно   до    Переліку    посад, затвердженого наказом  Держ

наглядохоронпраці від 11 жовтня 1993р.N94  до  початку  виконання   своїх  обов'язків 

 і періодично,один  раз  на  три  роки,  згідно  знаказом керівника відповідного підприє

мства проходять навчання і перевірку  знань  з питань  охорони  праці,  техногенної   б

езпеки   та   надзвичайних ситуацій на виробництві. 

У спеціалістів   виробництва   перевіряються    знання    тих нормативних актів про 

охорону праці,  виконання яких входить до їх службових обов'язків. 

Навчання з питань охорони праці, техногенної безпеки  та надзвичайних ситуацій н

а виробництві посадових осіб,  передбачених у додатку N3,проводиться  в  навчальних 

закладах,  котрі  після перевірки    їх    матеріальної    бази, програмно-    

методичного забезпечення  та  знань  викладачів  з   питань   охорони   праці, техноген

ної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  на   виробництві наглядовими   органами   за  

 охороною   праці,    одержали    від Держнаглядохоронпраці  дозвіл  на  проведення  ці

єї  роботи.  Інші посадові  особи   та   спеціалісти   можуть   проходити   навчання безп

осередньо на підприємстві. 

Посадові особи, спеціалісти  невеликих  підприємств,  денема  можливості  

  провести  навчання  та   утворити   комісію   по перевірці знань з питань охорони  

праці,  техногенної  безпеки  та надзвичайних ситуацій на виробництві,  а  також  спеці

алісти,  які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, проходять  навчання у ві

дповідних місцевих навчальних  закладах  або  на  близьких  за профілем виробництва 

підприємствах,а  перевірку  знань  з  питань охорони праці, техногенної безпеки  та  на

дзвичайних  ситуацій  на виробництві  в  комісіях   при   місцевих   органах   державної

 виконавчої влади або при місцевих органах Держнаглядохоронпраці. 



50 
 

Працівники,  які  показали незадовільні знання,  повинні протягом одного місяця п

ройти повторну перевірку  знань  з  питань охорони праці, техногенної безпеки та надз

вичайних ситуацій на виробництві. 

Особи, які при повторній перевірці знань показали незадовільні знання,    

працевлаштовуються    згідно    з    чинним законодавством. 

 Інструкції з охорони праці 

 На виконання  Закону України "Про охорону праці", 

згідно  з  пунктом   3.1   ДНАОП   0.00-4.14-94   "Положення   про 

опрацювання,   прийняття,   перегляд   та   скасування   державних 

міжгалузевих  і  галузевих  нормативних актів про  охорону  праці" 

і   з  метою   забезпечення  єдиного  системного  і комплексного підходу до 

розробки,  затвердження  і  розповсюдження 

інструкцій   з   охорони   праці  та  підвищення  ефективності  їх застосування на 

підприємствах,  в установах і організаціях: 

 Затверджено Положення про  розробку  інструкцій  з  охорони праці. 

 (Витяги) 

Положення 

про розробку інструкцій з охорони праці 

 1. Загальні положення 

  

1.1. Положення  встановлює  вимоги  до  змісту,  побудови   і викладу  інструкцій з 

охорони праці (далі- інструкції),  визначаєпорядок  опрацювання  та  введення  в  дію    

нових,  перегляду   та скасування чинних інструкцій. 

Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх  міністерств, інших органів 

виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (далі - підприємства) незалежно 

від форм  власності  та  видів  їх діяльності. 

1.2. Інструкція є нормативним актом,  що містить  обов'язкові для  дотримання   

працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за 

певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях,  на території 

підприємства і будівельних майданчиках або в інших  місцях,  де  за  дорученням   

власника  чи уповноваженого  ним  органу  (далі  - роботодавець) виконуються ці 

роботи, трудові чи службові обов'язки. 

Інструкції поділяються на: 

·           інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про 

охорону праці; 

·           примірні інструкції; 

·           інструкції, що діють на підприємстві. 

1.5. Інструкції,   що  діють  на  підприємстві,  належать  до нормативних актів про 

охорону праці,  чинних у  межах  конкретного підприємства.  Такі  інструкції   

розробляються  на  основі  чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних 

актів  про  охорону праці,   примірних   інструкцій   та   технологічної  документації 

підприємства з урахуванням конкретних умов  виробництва  та  вимог безпеки,   

викладених  в  експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-

виготовлювачів  обладнання,  що   використовується  на даному   підприємстві.   

Вони   затверджуються  роботодавцем  і є обов'язковими для дотримання 

працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт на цьому 

підприємстві. 

1.6.Інструкції  повинні  відповідати  чинному  законодавству України,  вимогам 
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  державних  міжгалузевих і галузевих нормативних актів  про  охорону  праці:   

правил,   норм,   стандартів,   іншихнормативних  і  організаційно-

методичних  документів  про  охорону праці, на основі яких вони розробляються. 

1.7. Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці,  дотримання 

яких обов'язкове самими працівниками. Порушення працівником  цих  вимог повинно 

розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути 

застосовано стягнення згідно з чинним законодавством. 

1.8.Організація     вивчення     інструкцій  працівниками забезпечується 

роботодавцем 

  згідно  з ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання, інструктаж і 

перевірку знань працівників з питань охорони праці". 

1.9. Постійний контроль  за  додержанням  працівниками  вимог інструкцій 

покладається на роботодавця. 

1.10. Громадський контроль за додержанням всіма  працівниками 

вимог  інструкцій  здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених 

і професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників. 

 2. Зміст і побудова інструкцій 

 2.1. Кожній   інструкції   присвоюється   назва  і  скорочене позначення (код, 

порядковий номер). 

Інструкціям,що    розробляються    і    затверджуються    на 

підприємствах, присвоюються порядкові  номери  службами  охорони праці цих 

підприємств. 

У назві інструкції стисло вказується, для якої  професії  або виду робіт вона 

призначена, наприклад: "Інструкція з охорони праці для електрозварника",  "Примірна 

інструкція з  охорони  праці  при роботі з ручним електроінструментом". 

2.4. Інструкції повинні містити такі розділи: 

·            загальні положення; 

·            вимоги безпеки перед початком роботи; 

·            вимоги безпеки під час виконання роботи; 

·            вимоги безпеки після закінчення роботи; 

·            вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.ї 

 2.5. Розділ "Загальні положення" повинен містити: 

відомості про сферу застосування інструкції; 

загальні відомості  про об'єкт розробки:  визначення робочого місця працівника 

даної професії  (виду  робіт)  в  залежності  від 

тривалості  його  перебування  на  ньому  протягом  робочої  зміни (постійне чи 

непостійне);  коротка  характеристика  технологічного процесу та обладнання,  що 

застосовується на цьому робочому місці, виробничій дільниці, в цеху; 

умови і  порядок допуску працівників до самостійної роботи за професією або до 

виконання відповідного виду  робіт  (вимоги  щодо віку, стажу роботи, статі, стану 

здоров'я, проходження медоглядів, професійної 

освіти  та  спеціального  навчання  з  питань  охорони праці, інструктажів, перевірки 

знань тощо); 

вимоги правил   внутрішнього   трудового    розпорядку,    що 

стосуються   питань  охорони  праці  для  даного  виду  робіт  або професії, а також 

відомості про специфічні особливості організації праці  і  технологічних  процесів  та 

про коло трудових обов'язків працівників даної професії (що виконують даний вид 

робіт); 
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характеристику основних  небезпечних  та шкідливих виробничих факторів для 

даної професії (виду робіт), особливості їх впливу на працівника; 

перелік видів  спецодягу,   спецвзуття   та   інших   засобів 

індивідуального  захисту,  що належать до видачі працівникам даної професії (виду 

робіт) згідно з  чинними  нормами,  із  зазначенням стандартів або технічних умов на 

них; 

вимоги санітарних  норм  і  правил  особистої  гігієни,  яких повинен 

дотримуватись працівник під час виконання роботи. 

  

2.6. Розділ "Вимоги безпеки перед  початком  роботи"  повинен містити: 

порядок приймання зміни у випадку безперервної роботи, в тому 

числі  при  порушенні  режиму  роботи  виробничого  обладнання або технологічного 

процесу; 

порядок підготовки  робочого  місця,  засобів індивідуального захисту; 

порядок перевірки    справності    обладнання,   інструменту, захисних пристроїв 

небезпечних зон машин і  механізмів,  пускових, запобіжних,  гальмових  і очисних 

пристроїв,  систем блокування та сигналізації,  вентиляції та освітлення, знаків 

безпеки, первинних 

засобів  пожежогасіння,  виявлення  видимих  пошкоджень  захисного заземлення 

(занулення) тощо; 

порядок перевірки  наявності  та  стану  вихідних  матеріалів (сировини, заготовок, 

напівфабрикатів); 

порядок повідомлення  роботодавця  про  виявлені несправності 

обладнання,  пристроїв, пристосувань, інструменту, засобів захисту тощо. 

  

2.7. Розділ "Вимоги безпеки під час роботи" повинен містити: 

відомості щодо  безпечної  організації праці,  про прийоми та методи   безпечного 

виконання   робіт,   правила    використання 

технологічного  обладнання,  пристроїв  та  інструментів,  а також застереження про 

можливі небезпечні, неправильні методи та прийоми праці, які заборонено 

застосовувати; 

правила безпечного   поводження   з   вихідними   матеріалами 

(сировиною,  заготовками, напівфабрикатами), з готовою продукцією, 

допоміжними  матеріалами  та  відходами  виробництва,  що  являють небезпеку для 

працівників; 

правила безпечної експлуатації внутрішньоцехових транспортних і 

вантажопідіймальних засобів і механізмів,  тари;  вимоги безпеки при вантажно-

розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу; 

вказівки щодо  порядку  утримання робочого місця в безпечному стані; 

можливі види  небезпечних  відхилень  від  нормального режиму 

роботи  обладнання  та  технологічного  регламенту  і  способи  їх усунення; 

вимоги щодо   використання   засобів    індивідуального    та 

колективного   захисту  від  шкідливих  і  небезпечних  виробничих факторів; 

умови, за  яких  робота  повинна  бути  припинена  (технічні, метеорологічні, 

санітарно-гігієнічні тощо); 

вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки;     порядок 

повідомлення  роботодавця  про  нещасні  випадки   чи 

раптові  захворювання,  факти  порушення  технологічного  процесу, 
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виявлені   несправності   обладнання,   устаткування,   пристроїв, 

інструменту,  засобів  захисту  та про інші небезпечні та шкідливі виробничі фактори, 

що загрожують життю і здоров'ю працівників. 

 2.8. Розділ  "Вимоги безпеки після закінчення роботи" повинен містити: 

порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення і змащення 

обладнання,  пристроїв, машин, механізмів та апаратури, а при безперервному процесі 

- порядок передачі їх черговій зміні; 

порядок здавання робочого місця; 

порядок прибирання відходів виробництва; 

вимоги санітарних  норм  і  правил  особистої  гігієни,  яких повинен 

дотримуватись працівник після закінчення роботи; 

порядок повідомлення  роботодавця  про   всі   недоліки,   що виявились у процесі 

роботи. 

  

2.9. Розділ "Вимоги безпеки в  аварійних  ситуаціях"  повинен містити: 

відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій,  характерні причини аварій 

(вибухів, пожеж тощо); 

відомості про  засоби  та  дії,  спрямовані  на   запобігання можливим аваріям; 

порядок дій,  особисті   обов'язки   та   правила   поведінки працівника при 

виникненні аварії згідно з планом її ліквідації,  в тому числі у 

випадку  її  виникнення  під  час  передачі-приймання зміни при безперервній роботі; 

порядок повідомлення роботодавця про аварії та  ситуації,  що можуть до них 

призвести; 

відомості про порядок  застосування  засобів  протиаварійного захисту та 

сигналізації; 

порядок дій щодо подання першої медичної допомоги  потерпілим  під час аварії. 

  

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, техніку безпеки, 

виробничу санітарію в закладах охорони здоров’я. 

Органи державного нагляду за охороною праці, їх основнні повноваження та 

права. 

Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативно-правових 

актів про охорону праці здійснюють: 

—  Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнагляд-

охоронпраці); 

— органи Головної державної інспекції з нагляду за ядерною безпекою Міністерства 

екології та природних ресурсів України; 

  

—  органи державного пожежного нагляду Державного департаменту 

пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України; 

— органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони 

здоров'я України. 

Кожний із вищеперерахованих органів виконує функції в межах 

своїх повноважень, визначених положеннями про ці органи. 

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про охорону 

праці здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому 

прокурорами. 
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 Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких 

господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих 

державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування та діють відповідно до 

положень, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці (державні 

інспектори) мають право: 

 — безперешкодно в будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства для 

перевірки дотримання законодавства про охорону праці, одержувати від власника 

необхідні пояснення, матеріали та інформацію з даних питань; 

— надсилати керівникам підприємств, а також їх посадовим особам, керівникам 

структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих Рад народних 

депутатів, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, 

обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і 

недоліків у галузі охорони праці; 

 — зупиняти експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, 

робочих місць і обладнання до усунення порушень вимог щодо охорони праці, які 

створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; 

 — притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних 

у порушенні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці; 

  

— надсилати власникам, керівникам підприємств подання про невідповідність 

окремих посадових осіб займаній посаді, передавати в необхідних випадках матеріали 

органам прокуратури для притягнення їх до кримінальної відповідальності. 

Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці 

несуть відповідальність за виконання покладених на них обов'язків згідно 

з законодавством. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці 

 Відповідно до Закону України «Про охорону праці» громадський контроль за 

додержанням законодавства про охорону праці здійснюють: трудові колективи через 

обраних ними повноважених; професійні спілки — в особі своїх виборних органів і 

представників. 

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці, їх основні 

обов'язки і права 

 Інститут уповноважених трудових колективів з питань охорони праці створюється 

на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, видів їх 

діяльності та чисельності працюючих для здійснення громадського контролю за 

додержанням законодавства про охорону праці. Діяльність уповноважених 

проводиться на підставі Положення про роботу уповноважених трудових колективів з 

питань охорони праці, яке розробляється відповідно до Типового положення і 

затверджується загальними зборами (конференцією) трудового колективу 

підприємства. 

 Уповноважені з питань охорони праці обираються на загальних 

зборах (конференції) колективу підприємства або цеху, дільниці з числа досвідчених 

та ініціативних працівників на строк дії повноважень органу самоврядування 

трудового колективу. Працівник, який згідно з посадовими обов'язками відповідає за 

організацію безпечних та нешкідливих умов праці, не може бути уповноваженим з 

питань охорони праці. Чисельність останніх визначається рішенням загальних зборів 

(конференції) трудового колективу залежно від конкретних умов виробництва та 
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необхідності забезпечення безперервного громадського контролю за станом безпеки 

та умов праці в кожному виробничому підрозділі. 

 Свої обов'язки уповноважені з питань охорони праці виконують, як правило, в 

процесі виробництва, безпосередньо на своїй дільниці, зміні, бригаді. Уповноважені 

з питань охорони праці не рідше одного разу на рік звітують про свою роботу на 

загальних зборах (конференції) трудового колективу, котрим вони обрані. 

Відповідно до Типового положення, уповноважені з питань охорони праці, 

з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці на 

виробництві, оперативного усунення виявлених порушень здійснюють контроль 

за: 

— виконанням вимог законодавчих та нормативних актів про охорону праці; 

— забезпеченням працівників інструкціями, положеннями з охорони праці, які 

діють у межах підприємства, та додержання їх вимог працівниками; 

— своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням 

та обліком нещасних випадків та професійних захворювань; 

— використанням фонду охорони праці підприємства за його призначенням, та 

інше. 

Уповноважені з охорони праці можуть і повинні залучатися до розроблення 

розділу «Охорона праці» колективних договорів та угод, комплексних перспективних 

планів з охорони праці, до роботи в комісіях з питань атестації робочих місць. Вони 

беруть участь: у комісіях з розслідування професійних захворювань і нещасних 

випадків на виробництві, якщо потерпілий не є членом профспілки; у вирішенні 

питання про зниження розміру одноразової допомоги потерпілому від нещасного 

випадку в разі невиконання працівником вимог нормативних документів про охорону 

праці; розгляду факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для здоров'я чи 

життя працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного 

середовища, у випадку відмови працівника виконувати з цих 

причин доручену йому роботу. 

Уповноважені з охорони праці мають право: 

 — безперешкодно перевіряти стан безпеки і гігієни праці, додержання 

працівниками нормативних актів про охорону праці на об'єктах підприємства чи 

виробничого підрозділу, колектив якого його обрав; 

—  вносити в спеціально заведену для цього книгу обов'язкові для розгляду 

власником (керівником структурного підрозділу) пропозиції щодо усунення виявлених 

порушень; 

 — вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого підрозділу 

припинення роботи на робочому місці у разі створення загрози життю або здоров'ю 

працюючих; 

—  вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які 

порушують нормативні акти про охорону праці. 

 Гарантії для уповноважених з питань охорони праці щодо звільнення їх з роботи з 

ініціативи власника або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної 

відповідальності передбачається у колективному договорі. 

Уповноважений може бути відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень 

у разі незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних зборів (конференції) 

трудового колективу, який його обирав.  

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням 

законодавства про охорону праці  
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Законом України «Про охорону праці» на профспілки покладено 

чимало повноважень у галузі охорони праці, виконання яких вони здійснюють 

через свої виборні органи та представників. Головною метою і завданням 

представників профспілок є захист прав та законних інтересів працівників у сфері 

охорони праці, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань.  

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» представники профспілок 

беруть участь у вирішенні таких основних питань: 

— в опрацюванні національної, галузевих і регіональних програм покращення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також відповідних угод з питань 

покращення умов і безпеки праці; 

— в опрацюванні державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону 

праці; 

—  в опрацюванні власником комплексних заходів для досягнення встановлених 

нормативів з охорони праці; 

 — у розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань, у тому числі спеціальних 

розслідуваннях за участю фахівців з охорони праці вищих профорганів, у розробленні 

заходів щодо їх попередження; 

—  у підготовці разом з власником подання про визначення і затвердження трудовим 

колективом порядку оплати та розмірів одноразової допомоги працівникам, які 

потерпіли на виробництві, а також про порядок зменшення цієї допомоги за наявності 

вини працівника у нещасному випадку; 

 — у розробленні пропозицій для включення їх в угоду з питань охорони праці 

колективного договору; 

—  в організації соціального страхування від нещасних випадків та професійних 

захворювань у порядку і на умовах, що визначаються законодавством і колективним 

договором (угодою, трудовим договором); 

— у визначенні Кабінетом Міністрів України порядку перегляду і збільшення 

тарифів на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань залежно від рівня виробничого рювань залежно від рівня 

виробничого травматизму і ступеня шкідливості умов праці; 

— у роботі комісій з питань охорони праці підприємств, з атестації посадових осіб 

на знання ними нормативних актів про охорону праці, з приймання в експлуатацію 

нових і реконструйованих об'єктів виробничого призначення на відповідність їх до 

вимог нормативних актів про охорону праці, з атестації робочих місць за умовами 

праці. 

 Безпосередніми виконавцями функцій профспілок на підприємствах, згідно з 

Законом України «Про охорону праці», є профспілковий комітет, його комісія з питань 

охорони праці, цехові комітети, профгрупи і громадські інспектори з охорони праці. 

Функції і обов'язки цих громадських формувань і їх права викладені у відповідних 

положеннях, затверджених президією Федерації профспілок України від 20 вересня 

1994р. 

 Оскільки зміст роботи громадських інспекторів профспілкових комітетів та 

уповноважених з питань охорони праці трудових колективів багато в чому збігаються, 

то розгляд даного питання опускається, так як воно щодо уповноважених досить 

детально висвітлене в попередній частині розділу. 

Підтвердженням сказаного може слугувати і той факт, що відповідно до Типового 

положення про роботу уповноважених трудових колективів, останні можуть бути 

одночасно і представниками профспілок з питань охорони праці. В той же час, за 
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рішенням трудового колективу обов'язки уповноважених можуть бути покладені на 

громадських інспекторів з охорони праці профспілок. Разом з тим, необхідно 

зазначити, що профспілковий комітет має дещо ширші права. Зокрема, він має право 

внести власнику, державним органам управління подання з будь-якого питання 

охорони праці та домагатися від них аргументованої відповіді. Більше того, 

відповідно до ст. 45 КЗпП на вимогу профспілкового комітету, який підписав 

за дорученням трудового колективу колективний договір, власник або уповноважений 

ним орган повинен розірвати трудовий договір (контракт) з будь-яким керівником або 

усунути його із займаної посади, якщо він порушує законодавство про працю і не 

виконує заходи або вимоги колективного договору, в тому числі і з питань охорони 

праці. 

Значна роль профспілкових комітетів щодо профілактики травматизму та 

професійних захворювань. На засіданнях своїх колективних органів вони розглядають 

причини нещасних випадків, особливо з важкими наслідками і дають принципову 

оцінку діяльності власника щодо підвищення рівня безпеки праці на виробництві. 

Важливою функцією профспілкового комітету є захист інтересів членів профспілки та 

інших працівників (на їх прохання) при розгляді конфліктних ситуацій з будь-яких 

питань охорони праці. 

  Виробнича санітарія — це система організаційних та технічних заходів, які 

спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійних 

захворювань та отруєнь. 

 До організаційних заходів належать: 

 • дотримання вимог охорони праці жінок та осіб віком до 18 років; 

• проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шк

ідливих умовах; 

• забезпечення працюючих у шкідливих умовах лікувально-

профілактичним обслуговуванням тощо. 

 Технічні заходи передбачають: 

 • систематичне підтримання чистоти у приміщеннях і на робочих місцях; 

• розробку та конструювання обладнання, що вилучає виділення пилу, газів та пари

, інших шкідливих речовин у виробничих приміщеннях; 

• забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до повітря виробничого середовища; 

• улаштування систем вентиляції та кондиціювання робочих місць зі шкідливими у

мовами праці; 

• забезпечення захисту працюючих від шуму,ультра- та інфразвуку, вібрації, 

 різних видів випромінювання. 

  

Таким чином, запобігання професійних захворювань і отруєнь здійснюється  

через здійснення комплексу організаційних і технічних заходів, які спрямовані на  

оздоровлення повітряного середовища, виконання вимог гігієни та особистої безпе

ки працюючих. 

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та 

аварій на виробництві. 

 Стаття 22. Розслідування та облік нещасних випадків,  професійних 

захворювань і аварій  (Згідно Закону України «Про охорону праці») 

 Роботодавець повинен  організовувати  розслідування  та вести 

облік  нещасних  випадків,  професійних   захворювань   і   аварій 
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відповідно  до  положення,  що  затверджується Кабінетом Міністрів України за 

погодженням з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок. 

За підсумками розслідування нещасного  випадку,  професійного 

захворювання  або  аварії роботодавець складає акт за встановленою формою,  один 

примірник якого він зобов'язаний видати  потерпілому 

або  іншій  заінтересованій  особі не пізніше трьох днів з моменту закінчення 

розслідування. 

   У разі відмови роботодавця скласти акт про  нещасний  випадок 

чи   незгоди   потерпілого  з  його  змістом  питання  вирішуються посадовою особою 

органу  державного  нагляду  за  охороною праці, рішення якої є обов'язковим для 

роботодавця. 

Рішення посадової особи органу державного нагляду за охороною праці може бути 

оскаржене у судовому порядку. 

Основні принципи класифікації, порядок розслідування і оформлення нещасних 

випадків на виробництві,пов’язаних із працівниками та іншими особами, визначає 

«Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві» від25 серпня 2004р. №1112. 

       Дія цього Порядку поширюється на підприємства,  установи та організації 

незалежно від форм власності та на всіх працівників в Україні, а також на осіб, які 

перебували за кордоном у відрядженні. Положення поширюється також на працівників 

Міноборони, МВС, СБУ, МНС та ін. 

 Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та 

ведення  обліку  нещасних  випадків,  професійних  захворювань   і аварій,  що сталися 

на підприємствах,  в установах та організаціях  незалежно від форми власності,  виду 

економічної діяльності або  в їх філіях,  представництвах,  інших відокремлених 

підрозділах чи у фізичних осіб  -  підприємців,  які  відповідно  до  законодавства 

використовують  найману працю (далі - підприємство),  а також тих, що сталися з 

особами, які забезпечують себе роботою самостійно, за 

умови  добровільної  сплати  ними  внесків  на  державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві  та  професійного захворювання   (далі   -

  особи,  які  забезпечують  себе  роботою самостійно). 

 Розслідування  проводиться  у  разі  раптового  погіршення стану здоров'я 

працівника або особи,  яка забезпечує себе  роботою 

самостійно,   одержання  ними  поранення,  травми,  у  тому  числі внаслідок тілесних 

ушкоджень,  заподіяних іншою  особою,  гострого 

професійного  захворювання   і  гострого  професійного  та  інших отруєнь,  одержання 

теплового удару,  опіку,  обмороження,  у разі утоплення,  ураження електричним 

струмом, блискавкою та іонізуючим 

випромінюванням,  одержання  інших  ушкоджень  внаслідок   аварії, пожежі, 

стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани тощо), 

контакту  з  представниками  тваринного  і  рослинного  світу,  що призвели до втрати 

працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності 

переведення  його  на  іншу  (легшу) 

роботу  не  менш  як  на  один  робочий  день,  у  разі  зникнення працівника під час 

виконання ним трудових обов'язків,  а  також  у разі смерті працівника на підприємстві 

(далі - нещасні випадки). 

   До гострих  професійних  захворювань  і  гострих  професійних отруєнь належать 

  захворювання  та  отруєння,  спричинені  впливом небезпечних  факторів,  шкідливих 
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  речовин  не більше ніж протягом однієї робочої зміни. 

Гострі професійні захворювання спричиняються впливом хімічних речовин, 

іонізуючого та  неіонізуючого  випромінювання,  значним фізичним навантаженням та 

перенапруженням окремих органів і систем людини.  До них належать також 

інфекційні,  паразитарні, алергійні захворювання. 

  Гострі професійні   отруєння   спричиняються   в    основному шкідливими 

речовинами гостроспрямованої дії. 

Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив,  чи інша 

особа -  свідок  нещасного  випадку  повинні негайно 

   повідомити   безпосереднього  керівника  робіт  чи  іншу уповноважену особу 

підприємства  і  вжити  заходів  до   подання необхідної допомоги потерпілому. 

       У разі  настання  нещасного  випадку  безпосередній  керівник робіт 

(уповноважена особа підприємства) зобов'язаний: 

            терміново організувати  подання  першої   медичної   допомоги 

потерпілому,  забезпечити  у  разі  необхідності  його доставку до лікувально-

профілактичного закладу; 

            повідомити про  те,  що   сталося,   роботодавця,   керівника 

первинної  організації профспілки,  членом якої є потерпілий,  або уповноважену 

найманими працівниками особу з питань охорони  праці, якщо потерпілий не є членом 

профспілки; 

           зберегти до  прибуття  комісії  з  розслідування  (комісії із 

спеціального  розслідування)  нещасного  випадку   обстановку   на робочому  місці 

та устатковання у такому стані,  в якому вони були на момент нещасного випадку 

(якщо це не загрожує життю чи здоров'ю інших  працівників  і  не  призведе до більш 

тяжких наслідків),  а також вжити заходів до недопущення подібних випадків. 

 Лікувально-профілактичний   заклад   повинен   про   кожне звернення 

потерпілого з  посиланням  на  нещасний  випадок  на виробництві без направлення 

підприємства передати протягом доби  з використанням  засобів  зв'язку екстрене 

  повідомлення  за формою згідно з додатком 1: 

  підприємству, де працює потерпілий; 

  робочому органу     виконавчої     дирекції     Фонду      за місцезнаходженням 

підприємства,  де  працює  потерпілий,  або  за місцем настання нещасного випадку з 

особою,  яка  забезпечує  себе роботою самостійно; 

 установі (закладу)    державної    санітарно-епідеміологічної служби   

(далі-установа  державної   санітарно-епідеміологічної служби),  які обслуговують 

підприємство, де працює потерпілий, або такій установі за місцем настання нещасного 

випадку з особою,  яка забезпечує  себе  роботою самостійно,  - у разі виявлення 

гострого професійного захворювання (отруєння). 

        Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок 

зобов'язаний негайно: 

1) повідомити з використанням засобів  зв'язку  про  нещасний випадок: 

 робочий орган  виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства за 

встановленою Фондом формою; 

 підприємство, де  працює  потерпілий,  -  якщо  потерпілий  є працівником іншого 

підприємства; 

 органи державної   пожежної   охорони   за  місцезнаходженням підприємства - 

у  разі  нещасного  випадку,  що  стався  внаслідок пожежі; 
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 установу державної   санітарно-епідеміологічної  служби,  яка обслуговує 

підприємство,  - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння); 

2) утворити наказом комісію з розслідування нещасного випадку (далі - комісія) у 

складі не менше ніж три особи  та  організувати розслідування. 

       Комісія зобов'язана протягом трьох діб: 

 обстежити місце   нещасного   випадку,   одержати   пояснення потерпілого, якщо це 

можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб; 

 визначити відповідність  умов  праці  та  її  безпеки вимогам законодавства про 

охорону праці; 

 з'ясувати обставини і причини нещасного випадку; 

 визначити, чи пов'язаний цей випадок з виробництвом; 

 установити осіб,  які допустили порушення вимог законодавства 

про  охорону  праці,  розробити  заходи  щодо запобігання подібним нещасним 

випадкам; 

скласти акт розслідування нещасного  випадку за формою Н-5 згідно з додатком 2 у 

трьох примірниках(далі - акт форми Н-5),  а також акт про нещасний випадок, 

пов'язаний з виробництвом,  за формою  Н-1  згідно  з  додатком 3 у шести 

примірниках (далі - акт форми Н-1), якщо цей нещасний випадок визнано таким, що 

пов'язаний з  виробництвом,  або  акт  про нещасний випадок,  не пов'язаний з 

виробництвом, за формою НПВ згідно з додатком 4, якщо цей нещасний випадок 

визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом (далі - акт форми НПВ), і передати їх 

на затвердження роботодавцю; 

Спеціальному розслідуванню підлягають: 

 нещасні випадки із смертельними наслідками; 

 групові нещасні  випадки,  які  сталися  одночасно  з двома і більше 

працівниками,  незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров'я; 

 випадки смерті працівників на підприємстві; 

випадки зникнення  працівників  під  час  виконання  трудових (посадових) 

обов'язків; 

нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою 

інвалідністю       потерпілого      (за      рішенням      органів Держнаглядохоронпраці). 

Віднесення нещасних випадків до таких,  що  спричинили  тяжкі 

наслідки,   у   тому   числі   до  нещасних  випадків  з  можливою інвалідністю 

потерпілого, здійснюється відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем 

тяжкості, що затверджується МОЗ. 

Спеціальне    розслідування   нещасного   випадку   (крімвипадків,  передбачених  пунк

том  43  цього  Порядку)  проводиться комісією  із  спеціального розслідування 

нещасного випадку (далі -спеціальна   комісія),що призначається наказом керівника 

територіального  органу Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням підприємства 

або за місцем настання нещасного  випадку,  якщо  він 

стався  з  особою,  яка  забезпечує  себе  роботою самостійно,  чи внаслідок  дорожньо-

транспортної   пригоди,   за   погодженням   з органами, представники яких входять до 

її складу. 

 До складу спеціальної комісії включаються: 

  посадова особа  територіального  органу Держнаглядохоронпраці (голова комісії); 

 представник робочого  органу  виконавчої  дирекції  Фонду  за місцезнаходженням 
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підприємства  або  за місцем настання нещасного випадку,  якщо він стався з 

особою,  яка забезпечує  себе  роботою самостійно, чи внаслідок дорожньо-

транспортної пригоди; 

 представник органу,   до   сфери  управління  якого  належить підприємство, 

а у разі його відсутності - місцевої держадміністрації та органу місцевого 

самоврядування,  якщо нещасний  випадок  стався  з  особою,  яка забезпечує себе 

роботою самостійно,  чи  внаслідок  дорожньо-транспортної пригоди; 

керівник (спеціаліст)  служби  охорони праці підприємства або інший 

представник роботодавця; 

 представник первинної  організації  профспілки  підприємства, членом якої є 

потерпілий,  або уповноважена найманими працівниками 

особа  з  питань  охорони  праці,  якщо  потерпілий  не  є  членом профспілки; 

  представник профспілкового органу вищого рівня; 

представник установи   державної   санітарно-епідеміологічної служби,  яка 

обслуговує підприємство, або такої установи за місцем 

настання   нещасного  випадку,  якщо  він  стався  з  особою,  яка забезпечує себе 

роботою самостійно, - у разі розслідування випадку гострого професійного 

захворювання (отруєння); 

 представникінспекції     державного    технічного    нагляду Мінагрополітики  -

  якщо   нещасний   випадок   стався   під   час експлуатації   зареєстрованих   

в  інспекції  сільськогосподарських машин (трактори,  самохідні шасі,  самохідні 

сільськогосподарські, дорожньо-будівельні  і  меліоративні  машини, 

тракторні  причепи, обладнання тваринницьких ферм, посівні та збиральні машини). 

 Залежно від  кількості   загиблих,   характеру   і   можливих наслідків   аварії  до 

складу  спеціальної  комісії  можуть  бути включені спеціалісти органу з питань 

захисту населення і територій від  надзвичайних ситуацій,  представники органів 

охорони здоров'я та інших органів. 

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час 

якого загинуло 5 і більше осіб  або  травмовано  10  і  більше осіб,  проводиться 

спеціальною комісією, яка призначається 

наказом Держнаглядохоронпраці.  До   складу   цієї   комісії   включаються 

керівники Держнаглядохоронпраці, органу, до сфери управління якого 

належить  підприємство,   місцевого   органу   виконавчої   влади, 

виконавчої   дирекції   Фонду,   галузевого   або  територіального 

об'єднання   профспілок,   роботодавця,   представники   первинних організацій 

профспілок, членами яких є потерпілі, або уповноважені 

найманими  працівниками  особи  з  питань  охорони   праці,   якщо потерпілі  не  є 

членами профспілок,  відповідного органу з питань захисту населення і територій від 

надзвичайних  ситуацій  (у  разі необхідності), органів охорони здоров'я та інших 

органів. 

Спеціальна комісія зобов'язана: 

обстежити місце,   де   стався   нещасний  випадок,  одержати письмові чи усні 

пояснення від роботодавця і  його  представників, посадових  осіб,  працівників 

підприємства,  потерпілого,  якщо це можливо,  опитати інших осіб - свідків 

нещасного випадку та  осіб, причетних до нього; 

 визначити відповідність  умов  праці  та  її  безпеки вимогам законодавства про 

охорону праці; 

 з'ясувати обставини і причини нещасного випадку; 
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 визначити, чи пов'язаний цей випадок з виробництвом; 

 установити осіб,  які допустили порушення вимог законодавства 

про  охорону  праці,  а  також  розробити  заходи щодо запобігання подібним 

нещасним випадкам; 

           зустрітися з потерпілими або членами їх сімей чи особами, які 

представляють  їх  інтереси,  з   метою   розгляду   питань   щодо 

розв'язання  соціальних  проблем,  які виникли внаслідок нещасного 

випадку,  внесення  пропозицій  щодо  їх  розв'язання  відповідним органам,  а  також 

дати потерпілим (членам їх сімей,  особам,  які представляють інтереси 

потерпілих)  роз'яснення  щодо  їх  прав  у зв'язку з настанням нещасного випадку. 

 Медичні  заклади,  заклади  судово-медичної   експертизи, органи  прокуратури  і 

внутрішніх справ та інші органи зобов'язані безоплатно надавати на запит голови 

спеціальної комісії відповідні 

матеріали   та   висновки,  що  стосуються  нещасного  випадку,  у визначені цим 

Порядком строки розслідування,  а у  випадках,  коли необхідні  висновки судово-

гістологічної та судово-токсикологічної експертизи, - після проведення відповідних 

досліджень. 

 Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин 

  Роботодавець  на  підставі  актів  форми Н-1 та форми НПВ подає відповідним 

організаціям державну статистичну звітність  про потерпілих   за   формою, 

затвердженою  Держкомстатом,  та  несе відповідальність за її достовірність. 

 Роботодавець   зобов'язаний   проводити   аналіз   причин нещасних  випадків 

за  підсумками  кварталу,  півріччя  і року та розробляти і виконувати заходи щодо 

запобігання подібним випадкам. 

 Органи,  до сфери управління яких належать  підприємства, 

місцеві  держадміністрації зобов'язані на підставі актів форми Н-1 проводити аналіз 

обставин і причин нещасних випадків за підсумками кожного  півріччя  і  року  в 

цілому,  доводити його результати до відома підприємств,  що належать до сфери їх 

управління,  а  також розробляти і виконувати заходи щодо запобігання подібним 

випадкам. 

 Органи  державного  управління  охороною  праці,   органи державного нагляду за 

охороною праці,  виконавча дирекція Фонду та її робочі органи, профспілки 

перевіряють в межах своєї компетенції ефективність роботи з профілактики нещасних 

випадків. 

Підприємства та органи,  до сфери  управління  яких  вони належать,  а  також 

робочі органи виконавчої дирекції Фонду ведуть облік усіх нещасних випадків. 

 Держнаглядохоронпраці, інші  центральні   органи   виконавчої влади, місцеві 

держадміністрації ведуть оперативний облік нещасних випадків, які підлягають 

спеціальному розслідуванню. 

 Органи державної пожежної  охорони  ведуть  облік  осіб,  які 

постраждали     під    час    пожеж,    а    установи    державної санітарно-

епідеміологічної  служби  та  робочі  органи  виконавчої дирекції   Фонду   -

  облік  осіб,  які  постраждали  від  гострих професійних захворювань (отруєнь). 

 Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань і 

отруєнь 

 Усі  виявлені випадки хронічних професійних захворювань і отруєнь (далі - 

професійні захворювання) підлягають розслідуванню.Професійний 



63 
 

характер  захворювання  визначається   експертноюкомісією у складі спеціалістів спеці

алізованого лікувально-профілактичного  закладу   згідно   з   переліком,   що 

затверджується МОЗ. 

     У разі  необхідності до роботи експертної комісії залучаються 

спеціалісти   (представники)   підприємства,    робочого    органу 

виконавчої   дирекції  Фонду  за  місцезнаходженням  підприємства, первинної 

організації профспілки,  членом якої є  потерпілий,  або уповноважена  найманими 

працівниками особа з питань охорони праці, якщо хворий не є членом профспілки. 

 

Повідомлення про професійні захворювання та розслідування причин 

виникнення професійного захворювання 

Спеціалізованими   лікувально-профілактичними   закладами 

стосовно  кожного  хворого  складається повідомлення за формою П-3 

Протягом  трьох  діб  після  встановленнядіагнозу  це  повідомлення  надсилається  

роботодавцю та керівнику підприємства,  шкідливі виробничі фактори 

на  якому  призвели  до виникнення    професійного    захворювання, установі 

державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує це підприємство, 

робочому органу виконавчої  дирекції  Фонду  за  місцезнаходженням підприємства. 

 Роботодавець організовує розслідування причин  виникнення 

професійного   захворювання   та   наказом   призначає  комісію  з розслідування 

причин виникнення професійного захворювання (далі 

комісія  з  розслідування),  до  складу  якої  входять 

 представник установи державної    санітарно-епідеміологічної    служби,    яка 

обслуговує    підприємство    (голова    комісії); 

 представники лікувально-профілактичного  закладу,  що  обслуговує 

підприємство; 

 представники  первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або 

уповноважена найманими  працівниками  особа  з  питань  охорони   праці,   якщо 

потерпілий  не  є членом  профспілки; 

 робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням 

підприємства;. 

До розслідування в разі потреби можуть залучатися представники інших органів. 

     Розслідування випадку професійного  захворювання  проводиться 

протягом  десяти  робочих  днів  після надходження повідомлення за формою П-3. 

  

   Комісія з розслідування зобов'язана: 

 розробити програму     розслідування     причин    виникнення професійного 

захворювання; 

  розподілити функції між членами комісії; 

  розглянути питання про необхідність залучення  до  її  роботи експертів; 

  провести розслідування    обставин   та   причин   виникнення професійного 

захворювання; 

 скласти акт     розслідування     хронічного     професійного захворювання 

 за  формою  П-4  у  якому  відобразити   заходи   щодо   запобігання розвиткові 

професійного захворювання та забезпечення нормалізації умов праці,  а також 

установити осіб,  які не виконали  відповідні вимоги   законодавства про охорону 

 праці  і  про  забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. 
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Акт форми П-4  складається  комісією  з  розслідування  у 

шести    примірниках   протягом   трьох   діб   після   закінчення 

розслідування   та    надсилається    роботодавцем    потерпілому, лікувально-

профілактичному закладу, що обслуговує це підприємство, робочому органу 

виконавчої дирекції Фонду та первинній організації профспілки,  членом  якої є 

потерпілий або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони 

праці,  якщо потерпілий  не  є членом профспілки.  Примірник акта надсилається 

установі державної санітарно-епідеміологічної служби,  яка  обслуговує  підприємство, 

для аналізу і контролю за виконанням заходів. 

      Примірник акта  форми  П-4  залишається  на  підприємстві  та зберігається. 

 Роботодавець  зобов'язаний  у  п'ятиденний  строк   після 

закінчення    розслідування   причин   професійного   захворювання 

розглянути  його  матеріали  та  видати  наказ  про  заходи   щодо запобігання 

професійним захворюванням,  а також про притягнення до відповідальності осіб,  з 

вини яких допущено порушення  санітарних 

норм   і   правил,   що   призвели   до   виникнення  професійного захворювання. 

  Про виконання запропонованих комісією з розслідування заходів 

щодо  запобігання  професійним захворюванням роботодавець письмово інформує 

установу державної санітарно-епідеміологічної служби, яка 

обслуговує  підприємство,  протягом  зазначеного  в акті форми П-4 строку. 

Реєстрація та облік професійних захворювань 

Реєстрація  та  облік  професійних захворювань ведеться в журналі: 

  на підприємстві,  у робочих органах виконавчої дирекції Фонду 

та  в  установах  державної санітарно-епідеміологічної служби,  на підставі 

повідомлень про професійні захворювання  та  актів  форми П-4; 

  у лікувально-профілактичних  закладах  на  підставі  медичної картки 

амбулаторного хворого, виписки з історії хвороби, діагнозу, 

встановленого   під   час   обстеження   в   стаціонарі,  а  також повідомлення про 

професійне захворювання. 

     До цього журналу також  вносяться  дані  щодо  працездатності кожного 

працівника, в якого виявлено професійне захворювання. 

     У разі  виявлення  кількох професійних захворювань потерпілий реєструється в 

журналі один раз із зазначенням усіх діагнозів. 

Розслідування та облік аварій 

Розслідування проводиться у тому разі, коли сталася: 

     1) аварія першої категорії, внаслідок якої: 

 загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб; 

 спричинено викид   отруйних,   радіоактивних  та  небезпечних речовин за межі 

санітарно-захисної зони підприємства; 

 збільшилася концентрація забруднюючих речовин у навколишньому 

природному середовищі більш як у 10 разів; 

 зруйновано будівлі,  споруди  чи основні конструкції об'єкта, що створило 

загрозу для життя і здоров'я працівників  підприємства чи населення; 

     2) аварії другої категорії, внаслідок якої: 

 загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб; 

 зруйновано будівлі,  споруди  чи основні конструкції об'єкта, 

що  створило  загрозу  для  життя  і  здоров'я  працівників  цеху, 

дільниці  підприємства  з  чисельністю  працюючих  100  чоловік  і більше 
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Особа-свідок  аварії  повинна  негайно  повідомити  про аварію  безпосереднього 

керівника  робіт  або іншу посадову особу підприємства, які зобов'язані 

поінформувати роботодавця.Роботодавець або особа,  яка керує виробництвом під час 

зміни,  зобов'язанідіяти згідно з планом ліквідації аварії,вжити 

першочергових  заходів  для  рятування  потерпілих і подання їм медичної допомоги, 

запобігання   подальшому  розвитку  аварії, встановлення меж небезпечної 

зони  та  обмеження  доступу  до  неї людей. 

Роботодавець  зобов'язаний  негайно повідомити про аварію територіальний орган 

Держнаглядохоронпраці,  орган, до сфери управління якого належить підприємство, 

відповідну  місцеву держадміністрацію,  штаб  цивільної  оборони  та  з   надзвичайних 

ситуацій,  прокуратуру  за  місцем виникнення аварії і відповідний профспілковий 

орган, а в разі травмування або загибелі працівників також відповідний робочий орган 

виконавчої дирекції Фонду.. 

 Якщо з приводу розслідування аварії, що не спричинила нещасні випадки,не прийнято 

спеціальне  рішення  Кабінету  Міністрів України, розслідування проводиться 

комісіями, що утворюються:  

 у разі аварії першої категорії - наказом центрального  органу виконавчої  влади  чи 

розпорядженням місцевої держадміністрації за погодженням з відповідними органами 

державного нагляду за охороною праці і МНС 

у разі аварії другої категорії - наказом керівника органу, до сфери управління якого 

належить  підприємство,  чи  розпорядженням місцевої  держадміністрації за 

погодженням з відповідними органами державного нагляду за охороною праці і МНС. 

Головою комісії призначається представник  органу,  до  сфери управління якого 

належить  підприємство,  або представник органу державного нагляду за охороною 

праці чи МНС. 

Комісія  зобов'язана   протягом   десяти   робочих   днів розслідувати  обставини  і 

причини аварії та скласти акт за формою Н-5 

 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких потрібне 

попереднє спеціальне навчання і щорічна перевірка знань працівників з питань 

охорони праці. 

Перелік таких робіт затверджено Державним комітетом України по нагляду за 

охороною праці. Перелік складено відповідно до Закону України «Про охорону праці», 

і він чинний на всіх підприємствах незалежно від форм власності та видів діяльності. 

До Переліку ввійшли електрозварювальні, підземні на шахтах та рудниках, 

верхолазні та на висоті, такелажні та стропальні роботи, роботи із застосуванням 

ручних електро- та пневмомашин і інструментів, вантажо-розвантажувальні роботи за 

допомогою машин і механізмів, з охорони колективної і приватної власності, всі види 

робіт з радіоактивними речовинами — усього понад 150 видів робіт. 

Усі ці роботи мають виконувати професійно навчені особи, які пройшли перевірку 

знань з питань охорони праці мають задовільний результат. 

Шкідливі та небезпечні умови часто призводять до підвищеної втоми виконавців, 

що треба врахувати при нормуванні робіт. У ряді випадків у зв'язку з цим зменшують 

тривалість зміни, регулюють перерви, збільшують кількість днів відпустки, 

запроваджують спеціальне харчування. Вплив зовнішніх умов компенсують 

спеціальними одягом і взуттям. Для відпочинку призначають спеціальні місця, які 

обладнують відповідно до вимог санітарних норм. 
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3.Зони небезпеки та їх огородження. 

Методи та засоби забезпечення безпеки праці вибирають на основі виявлених 

небезпечних факторів, специфічних для окремого технологічного процесу, а також 

вивчення дії (небезпечної зони) та особливостей кожного з виявлених факторів. 

Небезпечна зона — це простір, у якому можлива дія на працюючих небезпечного і 

(або) шкідливого виробничого фактора. Для того, щоб запобігти появі людини в 

небезпечній зоні, а також локалізувати цю зону і зменшити її розміри до можливого 

мінімуму, використовують різні засоби захисту. 

За характером застосування засоби захисту поділяються на колективні і 

індивідуальні. 

Засоби захисту можуть бути об'єктивні (огороджуючи, блокування, запобіжні 

пристрої та клапани, ізоляція, герметизація, заземлення тощо) і суб'єктивні (запобіжні 

знаки і надписи, сигнальні пристрої, контрольні вимірювальні прилади, умовне 

забарвлення об'єктів. 

Суб'єктивні засоби не можуть гарантувати надійний захист від дії шкідливих 

факторів, оскільки стан людини внаслідок втоми, поганого самопочуття, шуму, 

вібрації може погіршуватися, що пов'язано з небезпекою нещасного випадку. 

Огороджуючи засоби захисту перешкоджають проникненню в небезпечну зону або 

розповсюдженню небезпечних та шкідливих факторів. Огороджуючи пристрої 

застосовують для ізоляції людини, її частин тіла, одягу від механізмів, що рухаються, 

обертаються, від небезпечних струмоведучих частин обладнання, яке знаходиться під 

напругою, а також високих температур, шкідливих випромінювань і місць де 

можливий виліт деталей при їх обробці або внаслідок вибуху. 

Огороджуючи пристрої поділяються на стаціонарні, відкидні чи розсувні, знімні та 

переносні (тимчасові). 

Стаціонарні огородження ізолюють небезпечні зони, механізми різних машин і 

окремі ділянки робочих місць. Всі приводні та передавальні механізми, робочі органи, 

якщо це можливо за технологією, розміщуються у корпусі машини.. За 

конструктивним оформленням стаціонарне огородження виконується як невід'ємна 

частина машини. Відкидні чи розсувні огородження (кожухи, футляри, кришки, 

дверцята тощо) використовуються для укриття робочих органів, систем приводу та 

інших механізмів, які вимагають частої наладки, чистки, змащування та оглядів між 

плановими ремонтами машин і верстатів. Вони приєднуються до нерухомих частин 

машин (корпусів) за допомогою петель, завіс і можуть відкриватись без допомоги 

інструмента. 

Знімні огородження використовують для укриття приводних, передавальних 

механізмів, які не потребують наладки, чистки та огляду під час всього міжремонтного 

періоду роботи обладнання. Такі огородження можуть застосовуватися замість 

відкидних та розсувних, якщо останні не можна встановити на обладнанні через його 

конструктивні особливості. Знімні огородження закріплюються на машині або верстаті 

болтами, гвинтами і тощо; для того щоб їх зняти, потрібен інструмент. 

Переносні (тимчасові) огородження використовують при ремонтах та налагодженні 

для захисту людини від випадкових доторкань до механізмів, що обертаються, до 

струмоведучих частин тощо. Їх застосовують на робочих місцях зварювальників, 

газорізальників для захисту від дії електродуги та ультрафіолетових променів. 

Роботи на обладнанні, з якого знято огородження або воно несправне, 

забороняються.Запобіжні засоби захисту служать для автоматичного відключення 

обладнання при виникненні аварійних режимів роботи, тобто при виході одного з 
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параметрів за межі допустимих значень. Вони підрозділяються на два класи: з 

автоматичним відновленням роботи після повернення контрольованого параметра в 

норму фрикційні муфти, запобіжні клапани в посудинах під тиском); з відновленням 

роботи після заміни запобіжника (зрізні шпонки і штифти, запобіжні мембрани в 

посудинах під тиском, плавкі електрозапобіжники). 

Блокувальні пристрої виключають можливість проникнення людини в небезпечну 

зону або усувають небезпечний фактор при перебуванні людини в небезпечній зоні. За 

принципом дії блокувальні пристрої поділяють на механічні, фотоелементні, 

електричні, радіаційні, пневматичні, гідравлічні, комбіновані. 

Механічне блокування використовується у вигляді різних важелів, стропів, 

заскочок в механізмах, дверцятах огороджень. 

Електричне блокування. Блокувальні контакти, що зблоковані з дверцятами, 

кришками, спрацьовують при відкриванні дверцят, відкриванні кришок і вимикають 

коло живлення котушки магнітного пускача. При такій схемі випадкове закриття 

дверцят не представляє небезпеки, бо електроустановка буде знеструмлена. 

Радіочастотні електричні блокувальні пристрої, що основані на ефекті екранування 

ЕМП тілом або частиною тіла людини, при наближенні людини до небезпечної зони 

вимикають установку. 

Фотоелементне блокування застосовується у пресовому обладнані і не дозволяє 

вмикати прес при находженні руки працюючого в небезпечній зоні. При проникнення 

руки працюючого в цю зону, зменшується світловий потік, що падає на фотоелемент. 

Реле спрацьовує і блокує прес. 

В схемах з радіаційним блокуванням на руці працюючого за допомогою браслету 

закріплюють радіоактивне джерело, що вмонтоване в спеціальний екран 

Випромінювання уловлюється лічильниками Гейзера, що встановлюються на кордоні 

небезпечної зони обладнання. Підсилювач схеми з аварійним реле розриває коло 

живлення обладнання і воно відключається. Радіаційне блокування встановлюється на 

пресах, гільйотинних ножицях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

№6 

ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРОЦЕДУР  

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА  

Сучасні апарати для фізіотерапії є джерелами електричних струмів і 

електромагнітних полів, які при необережному і невмілому використанні можуть 

викликати пошкодження тканин організму хворих і обслуговуючого персоналу. Для їх 

профілактики необхідне суворе дотримання і виконання персоналом 

фізіотерапевтичних відділень “Правил техніки безпеки при експлуатації виробів 

медичної техніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги”, затверджених 

Міністерством охорони здоров’я СРСР 27.08.85 р.  

Для проведення процедур потрібно використовувати обладнання і апаратуру, 

дозволену до застосування Міністерством охорони здоров’я України і таку, що 

відповідає нормативно-технічній документації на вироби медичної техніки. Безпека 

роботи у відділенні згідно з ДержСТ 42-21-16-86 досягається: технологічно і 

санітарно-гігієнічно обгрунтованим розміщенням, плануванням і обробкою 

приміщень; раціональною організацією роботи і робочих місць; використанням 

справної апаратури і захисного обладнання, що відповідає вимогам безпеки; 

дотриманням правил експлуатації електроустановок, комунікацій і обладнання; 

навчанням персоналу безпечним методам роботи; застосуванням ефективних засобів 

захисту персоналу.  

1. До самостійного проведення фізіотерапевтичних процедур допускаються особи 

із закінченою середньою і вищою медичною освітою, які мають посвідчення про 

проходження спеціалізації з фізіотерапії. Проведення фізіотерапевтичних процедур 

молодшим медичним персоналом забороняється. Особи молодше 18 років до роботи з 

електричною апаратурою на генераторах УВЧ і НВЧ не допускаються.  

2. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я медичний персонал 

фізіотерапевтичних відділень повинен пройти обов’язкові попередні перед прийняттям 

на роботу і періодичні медичні огляди не рідше, ніж за один раз у 12 місяців.  

3. До роботи в фізіотерапевтичному відділенні допускаються особи, які пройшли 

інструктаж із техніки безпеки, що згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я 

СРСР № 862 від 20.08.62 р. проводиться при прийомі на роботу, потім щоквартально і 

реєструється в спеціальному журналі.  

4. Для проведення процедур на кожний вид лікування мають бути обладнані окремі 

приміщення, забороняється їх використання не за призначенням, нові працівники 

зобов’язані ознайомитися з робочим місцем, режимом роботи відділення і кабінетів, 

інструкціями до апаратури, правилами протипожежної безпеки. У приміщеннях для 

підготовки озокериту мають бути вогнегасники.  

5. Необхідно неухільно дотримуватись правил внутрішнього трудового 

розпорядку, використання, зберігання, прання і ремонту спецодягу, додержувати 2 

чистоти у виробничих приміщеннях, стежити за роботою припливно-витяжної 

вентиляції, контролювати забруднення повітря кабінетів парафіном та іншими 

хімічними речовинами.  

6. Медичний персонал фізіотерапевтичних відділень і особи, зайняті технічним 

обслуговуванням і ремонтом апаратури повинні бути підготовлені для надання першої 

допомоги при ураженні електричним струмом і світловим випромінюванням.  

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ  
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Відповідальність за забезпечення безпечної роботи на фізіотерапевтичній апаратурі 

несе завідуючий відділення, який оформляє на кожний кабінет технічний паспорт, що 

містить перелік приміщень, їх оснащення і захисні пристрої та розробляє інструкції з 

техніки безпеки для кожного кабінету, забезпечує наявність аптечки першої допомоги 

 Перед початком роботи медична сестра зобов’язана вдягти спеціалізований одяг, 

прибрати волосся під головний убір і витягти металеві предмети з кишень, перевірити 

справність усіх фізіотерапевтичних апаратів і заземлюваних проводів, блокувальних 

пристроїв, наявність замків і попереджувальних написів на головних розподільних 

електрощитах, діелектричних килимів біля робочих місць і дерев’яних граток на 

металевих предметах. При виявленні дефектів вона повинні повідомити про це лікаря і 

зробити запис про виявлені несправності в контрольно-технічному журналі. До 

усунення дефекту проводити процедури на несправному апараті забороняється.  

2. За способами захисту від ураження електричним струмом усі апарати поділять 

на 4 класи. Апарати 0I і I класів мають клеми захисного заземлення із зовнішнім 

контуром побудови. В апаратах II класу встановлена захисна ізоляція кожуха, апарати 

III класу живляться від ізольованого джерела низької напруги. Для їх безпечної 

експлуатації необхідно суворо дотримувати вимоги до живлення і заземлення апаратів. 

3.Ремонт фізіотерапевтичної апаратури випадковими особами категорично 

заборонений. До самостійної роботи з технічного обслуговування і ремонту 

фізіотерапевтичної апаратури можуть бути допущені особи зі спеціальною освітою.  

4.Забороняється використовувати як заземлення батареї опалювальної системи, 

водопровідні й каналізаційні труби. Вони мають бути закриті дерев’яними кожухами, 

пофарбованими масляною фарбою.  

5. Перед увімкненням апарата перевіряють установку всіх перемикачів у початкове 

положення. Зміна параметрів впливу або вимкнення апарата допустима тільки при 

нульовому положенні ручок амплітуди або інтенсивності.  

6. Не допускаються до роботи на ліфтах, підйомниках особи, які не мають 

посвідчення на право ведення таких робіт.  

3. ВИМОГА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 

 1. При роботі з апаратами в хлораторній медичний персонал має бути 

забезпечений засобами індивідуального захисту.  

2. Металеві заземлення корпусу апаратів при проведенні процедур з контактним 

накладенням електродів потрібно встановлювати поза досяжністю для хворого.  

3. Категорично забороняється усувати несправності, міняти запобіжники і 

протирати панелі апаратів, увімкнених у мережу. Неробочі апарати не можна 

залишати приєднаними до мережі.  

4. При проведенні ультрафіолетових і лазерних опромінень необхідно захищати очі 

хворих і медичного персоналу окулярами з темним забарвленням скла і бічною 

захисною (шкіряною або гумовою) оправою. Не можна дивитися на прямі та 

відображені лазерні промені. У проміжку між лікувальними процедурами рефлектори 

опромінювача з лампами повинні бути закриті заслінками, що є на них, а за 

відсутності таких – щільними чорними з білою підкладкою матер’яними “спідницями” 

довжиною 40 см. Увімкнена, але не використовувана лампа опускається до рівня 

кушетки.  

5. Під час роботи з лазерами необхідно дотримувати вимоги безпеки, викладені в 

ДержСТ Р 507023-94 “Лазерна безпека. Загальні вимоги” і Санітарних норм і правил 

пристроїв і експлуатації лазерів № 5804-91. Лазери встановлюють у кабінах, завішених 

шторами зі світлопоглинаючого матеріалу. Забороняється дивитися на прямі і 
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дзеркально відображені промені. В разі використання лазерного випромінювання 

видимого діапазону, а також середньохвильового ультрафіолетового випромінювання 

на очі медичного персоналу і хворих необхідно надівати окуляри з темним 

забарвленням скла і бічним захистом типу СЗС.22 (ДержСТ 124.003-74).  

6. При візуальному наведенні лазерного променя на вогнище ураження не треба 

дивитися вздовж променя через підвищену небезпеку ураження очей лікаря світлом. 

Робота на лазерних установках має проводитися на площах з яскравим загальним 

освітленням. Необхідно використовувати захисні окуляри в усіх випадках, коли є 

ймовірність ураження очей прямим або відображеним лазерним випромінюванням.  

7. При опромінюванні інфрачервоними променями області обличчя на очі хворого 

одягають “окуляри” з товстої шкіри або картону.  

8. Ртутно-кварцовий опромінювач і лампу “Солюкс” потрібно встановлювати збоку 

від хворого, щоб уникнути небезпечного падіння гарячих скляних уламків або деталей 

лампи (опромінювача) при випадкових поломках. Лампу “Солюкс” необхідно 

забезпечувати запобіжними дротяними сітками з вікном діаметром 4-5 мм у вихідному 

отворі рефлекторів.  

9. Забороняється проводити УВЧ-терапію при сумарному зазорі між тканинами і 

конденсаторними пластинами понад 6 см, без точного налагодження терапевтичного 

контуру в резонансі з генератором.  

10. При проведенні електропроцедур поза фізіотерапевтичним кабінетом (в 

перев’язочній, палаті і т.ін.) необхідно не допускати контакту хворого з металевими 

предметами. За наявності кахельної підлоги місце медичної сестри має бути покрито 

ізоляційним матеріалом площею не менше за 1 м 2 .  

11. Для кип’ятіння інструментів, прокладок і т.ін. застосовують баки і 

дезинфекційні кип’ятильники тільки з закритими підігрівачами. Прокладки для кожної 

лікарської речовини кип’ятяться окремо. 4  

12. Перед проведенням ванни (душу) необхідно обов’язково вимірювати 

температуру води в ній за допомогою термометра.  

13. Для розігрівання парафіну (озокериту) необхідно використати спеціальні 

парафінонагрівачі або водяну баню. Використання для цієї мети відкритого вогню 

забороняється. При проведенні процедур термотерапії необхідно не допускати 

попадання в парафін (озокерит) води, щоб уникнути опіків у хворих.  

14. При проведенні газових ванн необхідно оберігати газові балони від ударів і 

падінь. Забороняється доторкатися до кисневих балонів предметами, що містять жир і 

масло.  

15. Сірководневі ванни необхідно проводити в ізольованих відсіках з 

припливновитяжною вентиляцією.  

16. Забороняється проводити інгаляції в електро- і світлолікувальних кабінетах.  

17. Під час проведення процедур медична сестра не має права відлучатися з 

фізіотерапевтичного кабінету. Вона зобов’язана постійно стежити за роботою апаратів 

і станом хворих.  

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ  

Нехтування правилами експлуатації може привести до ураження організму 

електричним струмом (електротравми), відмороженню, опіків, баротравми, отруєння 

хімічними речовинами (сірководнем), опромінювання радіоактивними речовинами 

(радон). Найбільшу небезпеку при проведенні фізіотерапевтичних процедур становить 

ураження електричним струмом – електротравма. Вона виникає при безпосередньому 

контакті хворого або медсестри з елементами апаратів зі струмом і проявляється у 
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судорожному скороченні скелетних м’язів, болем, різким зблідненням видимого 

шкірного покрову. Далі залежно від амперажу, що проходить через тканини 

потерпілого, відбувається зупинка дихання, порушення серцевого ритму і втрата 

свідомості, які можуть призвести до смерті хворого. 

 При ураженні електричним струмом потрібно негайно вжити реанімаційні 

заходи:  

1. Необхідно припинити контакт потерпілого з джерелом струму (розімкнути 

електричний ланцюг, вимкнути рубильник).  

2. При розладі дихання і серцевій діяльності потерпілому відповідно до правила: 

відсмоктують секрет трахіобронхіального дерева, забезпечують прохідність 

повітроносних шляхів (Airway open), проводять штучне дихання методом “рот в рот” 

або “рот в ніс” (Breath support) і підтримують циркуляцію крові шляхом непрямого 

масажу серця (Circulation support). Після відновлення ефективної циркуляції крові, 

ураженому вводять внутрішньовенно згідно з показаннями 0,5 (0,3) мл 0,1% розчину 

адреналіну, 0,5-1 мл 0,1% розчину атропіну, 2-4 мл розчину лідокаїну, 5-8 мл 25% 

розчину магнію сульфату в 50-100 мл розчину глюкози і 200 мл 2% розчину 

гідрокарбоната натрію (або трісаміну).  

3. Невідкладні реанімаційний заходи продовжують до повного відновлення 

серцевої та дихальної діяльності. При необхідності викликають швидку допомогу або 

лікаря-реаніматолог. При виникненні ситуації, яка може призвести до аварії, 

нещасного випадку, при виявленні електроструму на корпусі апарата, необхідно 

припинити роботу, вимкнути головний мережевий рубильник, викликати електрика, 

сповістити про те, що сталося адміністрації та контролювати усунення несправності. 

При пожежі необхідно вимкнути апарат, від’єднати мережевий шнур, скористатися 

вогнегасником, викликати пожежну команду.  

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

1. Після закінчення робочого дня всі рубильники, вимикачі апаратів, а також 

виделки штепсельних розеток вимкнути від мережі. 2. Робоче місце привести в 

належний стан. 3. Перевірити приміщення, вимкнути освітлення (крім чергового), 

здати робочий одяг, зробити запис в журналі про технічний стан апаратури і 

повідомити адміністрації про наявні неполадки та вжити заходів для їх усунення. 
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