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ПОЛОЖЕННЯ
про розробку iнструкцiЙ з охорони працi в КНП <<Обласне територiальне медичне

об'сднання м. Краматорськ

1. Загальнi положення
l,l. Положення про розробку iнструкчiй з охорони прачi (далi - Положення) в КНП

<Обласне територiальне медичне об'еднання м. Краматорськ (далi - Пiдприемство)
встановлюе вимоги до змiсry, побудови та викладу iнструкцiй з охорони праui, що дiють
у пiдприемствi.

1.2. Вимоги Положення обов'язковi для Bcix структурних пiдрозлiлiв пiдприемства.
1.3. Iнструкцiя е нормативним актом з охорони прачi пiдприемства, що мiстить

обов'язковi для дотримання працiвниками вимоги з охорони праui пiд час робiт певного виду
абозапевною професiсю HaBcix робочих мiсцях, уробочих примiщеннях, натериторii
пiдприсмства, будiвельних майданчиках або в iнших мiсцях, де за дорученням
безпосереднього керiвника робiт виконують цi роботи, трудовi чи службовi обов'язки.

1.4. fuструкшii розробляють на ocHoBi нормативно-правових aKTiB з охорони працi,
робочоi документацii структурного пiдроздiлу з урахуванням конкретних умов та вимог
безпеки, викладених в експJý/атацiйнiй i ремонтнiй документачii пiдприсмств-виготiвникiв
устаткування, яке використовують у пiдприемствi.

Iнструкцii затверджуе наказом директор пiдприемства. Вони обов'язковi
для дотрим.tння працiвниками вiдповiдних професiй або викон€lвцями вiдповiдних робiт
на пiдприемствi.

1,5. Iнструкцii мають вiдповiдати законодавству про охорону прачi.
1.6. fuструкцii мають мiстити лише Ti вимоги щодо охорони працi, дотримання яких

gамими працiвниками е обов'язковим, Порушення працiвником цих вимог безпосереднiй
керiвник робiт розгJuIда€ як порушення нормативно-правових aKTiB з охорони прачi та aKTiB
з охорони працi, що дiють на пiдприемствi.

|.'7 . Органiзацiю вивчення iнструкцiй працiвниками забезпечують керiвники
стуктурних пiдроздiлiв пiдприсмства згiдно з Положенням про порядок проведення i
навчання перевiрки знань з питань охорони працi, затвердженим н€жазом Пiдприемства
ьiд26.04.202l Ns 146,

1.8. Безпосереднi керiвники робiт постiйно конlролюють дотримання працiвниками
вимог iнструкцiй.

1.9, Громалський контроль за дотриманням працiвниками вимог iнструкчiй здiйснюють
уповновФкенi найманими працiвниками особи з питань охорони працi, профспiлки та ix
об'еднання в особi виборних органiв i представникiв.



2. Змiст i побудова iнструкцiй
2.1. Кожнiй iнструкцii присвоюють назву та скорочене позначення (порядковий номер).

У назвi iнструкцii стисло вказують, дrя якоi професii або виду робiт вона призначена.
2.2. lнструкцii, дiя яких поширюеться на Bci cTpyKTypHi пiдроздiли пiдприемства,

розробляе служба охорони прачi. Номери iнструкцiям також присвоюе ця служба.
2.3. Iнструкцiям, якi розробляють у структурних пiдроздiлах пiдприемства, присвоюють

номер вiдповiдно до перелiку iнструкцiй структурного пiдроздiлу.
2.4. lнструкцii розробляють за основними i сумiжними професiями та видами

виконуваних робiт.
Iнструкцii за професiями розробляють згiдно з Нацiональним класифiкатором Украiни

ЩК 003:2010 <Класифiкатор професiй>, затвердженим наказом .Щержспоживстандарту
вiд28.07.2010 JS 327

2,5. В iнструкцiях зазначають загаJIьнi положення щодо охорони працi, органiзацiйнi
та технiчнi вимоги безпеки, якi визначають на ocHoBi:

о законодавства Украiни про працю та охорону працi, стандартiв, правил, iнших
нормативних i органiзацiйно-методичних документiв з охорони працi;

. наявних i ймовiрних небезпек, якi потенцiйно можуть призвести до травмування,
погiршення стану здоров'я чи cMepTi людини пiд час трудовоiдiяльностi, завдати шкоди майну
або навколишньому середовищу,

о ан€шIiзу локументiв з охорони працi щодо вЙповiдного струкryрного пiдроздiлу,
професii або виду робiт;

. х&рактеристики робiт, якi виконус працiвник koнrсpeтHoi професii вiдповiдно до
ii квалiфiкацiйноi хар€ктеристики,

. вимог безпеки до робочого процесу, медичного устаткування, iHcTpyMeHTiB
i пристроiЪ, якi застосовують пiд час вiдповiдних робiт, а також вимог безпеки, що мiстяться в
експлуатацiйнiй та ремонтнiй документацii i в технологiчному регламентi;

о виявлення небезпечних i шкiдливих чинникiв, характерних для koHkpeTHoi
професii або конкретного виду робiт як при нормаJIьному проходженнi робочого процесу, так
i при вiдхиленнях вiд оптимального режиму, визначення заходiв та засобiв захисry вiд них,
вивчення конструктивних й експлуатацiйних особливостей та ефективностi використаннJI цих
засобiв;

о анiuliзу обставин i причин найбiльш iмовiрних аварiйних сиryацiй, нещасних
випадкiв та професiйних захворювань, характерних для KoHKpeTHoi професii або конкретного
виду робiт;

. вивчення успiшного досвiлу органiзачii безпечноi прачi та виконання
вiдповiдних робiт, визначення найбезпечнiших методiв i прийомiв ix виконання.

2.6. Вимоги iнструкцiй викладають вtдповiдно до послiдовностi робочого процесу
з урахуванням умов, у яких виконують конкретний вид робiт.

2.7. Iнструкцii мають складатися з таких роздiлiв:
l ) Розлiл кЗагальнi положення)), що мiстить:
о вiдомостi про сферу застосування iнструкцii;
. загiulьнi вiдомостi про об'€кт розробки - визначення робочого мiсця працiвника

KoHKpeTHoi професii або конкретного виду робiт зt}JIежно вiд тривалостi його перебування
на цьому мiсцi протягом робочоi змiни (постiйне чи непостiйне);

. стислу характеристику робочого процесу та обладнання, яке застосовують на
цьому робочому мiсцi, у цьому струкryрному пiдроздiлi;

. умови та порядок допуску працiвникiв до самостiйноi роботи за професiею
або до певного виду робiт - 

вимоги до BiKy, стажу роботи, cTaTi, стану здоров'я, проходженнJI



медоглrlдiв, професiйноi освiти та спецiального навчання з питань охорони працi, iнструктажЬ,
перевiрки знань iз питань охорони працi тощо,

. правила внутрiшнього трудового розпоря,щу, що стосуються питань охорони
прачi для конкретного виду робiт або KoHKpeTHoi професii, а такоэк вiдомостi про особливостi
органiзаuii прачi та робочих процесiв i трудовi обов'язки працiвникiв цiеi професii
або виконавцiв цього виду робiт;

. перелiк i характеристику основних небезпечних та шкiдгмвих чинникiв для цiеi
професii або цього виду робiт, особливостi ix впливу на працiвника;

. перелiк видiв спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв
iндивiдуального захисry, якi мають видавати працiвникам KoHKpeTHoi професii або виконавцям
конкретного виду робiт за чинними нормами, iз зазначенням вимог до Тх використаншI
вiдповiдно до законодавства,

. caнiTapHi норми та правила особистоi гiгiсни, яких повинен дотримуватися
працiвник пiд час роботи.

2) Розлiл <<Вимоги безпеки перед початком роботиD, що мiстить:
. порядок приймання змiни у разi безперервноi роботи, зокрема при порушеннi

режиму роботи медичного устаткування або робочого процесу;
. порядок пiдготовки робочого мiсця та засобiв iндивiдуального зt}хисry;
о порядок перевiрки наявностi та справностi обладнання, iHcTppleHTiB, захисних

пристроiв небезпечних зон машин i механiзмiв, пускових, запобiжних, гЕUIьмових та очисних
пристроiв, систем блокування i сигналiзацii, вентиляцii та освiтлення, знакiв безпеки,
первинних засобiв пожежогасiння, виявлення видимих пошкоджень захисного заземлен}uI
тощо,

. порядок перевiрки наявностi та стану вихiдних матерiалiв;

. порядок повiдомлення роботодавця про виявленi несправностi обладнання,
пристроiв, пристосувань, iHcTpyMeHTiB, засобiв захи сту тощо.

3) Роздiл <<Вимоги безпеки пiд час роботи>, що мiстить:
. вiдомостi щодо безпечноi органiзачii працi, про прийоми та методи безпечного

виконання робiт, правила використання медичного обладнання, пристроiв й iHcTpyMeHTiB,
атакож застереження проможливi небезпечнi, неправильнi методи таприйоми працi, якi
заборонено застосовувати;

. правила безпечного поводження з вихiдними матерiалами, допомiясними
матерiа.гtами та вiдходами, що cTaHoBJuITb небезпеку лля прачiвникiв;

о правила безпечноi експлуатачii транспортних i вантажопiдiймальних засобiв,
механiзмiв, тари;

о вимоги безпеки пц час вантDкно-розвантажув:tльпих робiт i транспортування
вантtl)ку;

о вимоги щодо порядкуутримання робочого мiсця в безпечному cTaHi,
о можJIивi небезпечнi вiдхилення вiд нормального режиму роботи устаткування

i робочого регламенry та способи ix усунення;о вимоги щодо використання засобiв iндивiдуального та колективного захисry
вiд шкiдливих i небезпечних чинникiв;

о умови та чинники, за яких робоry необхiдно припинитрt,- технiчнi,
метеорологiчнi, санiтарно-гiгiснiчнi тощо,

. вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки,



о порядок повiдомлення роботодавця
захворювання, факти порушеншI робочого процесу,
пристроiв, iHcTpyMeHTiB, засобiв захисту та про iншi
загрожують життю i здоров'ю праuiвникiв,

про нещаснi випадки чи раптовi
виявленi несправностi обладrання,

небезпечнi й шкiдливi чинники, що

4) Роздiл <Вимоги безпеки пiс"гя закiнчення роботи>>, що мiстить:
. порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення i змащення

обладнання, пристроiв, машин, механiзмiв таапаратури, азабезперервного процесу-
порядок передавання ix черговiй змiнi;

. порядок здавання робочого мiсчя,
о порялок прибирання вiдходiв;
о caнiTapHi нормп та правила особистоi гiгiени, яких ма€ дотришуватися

працiвник пiсля закiнчення роботи;
о порядок повiдомлення роботодавця про Bci недолiки, виявленi пiд час роботи.

5) Роздiл <<Вимоги безпеки в аварiйних ситуацiях)), що мiстить:
о вiдомостi про ознаки можJIивихаварiйнихситуацiй, xapakTepHi причини аварiй;
о вiдомостi про засоби та дii, щоб запобiгти можливим аварiям;
. порядок дiй, обов'язки та правила поведiнки працiвника у разi aBapii

згiдно з планом ii лiквйацii, зокрема якщо вона виникJIа пiд час передавання-прийманrrя змiни
при безперервнiй роботi;

. порядок повiдомлення роботодавця про aBapii та ситуацii, що можуть до них
призвести,

. вiдомостi про порядок застосування засобiв протиаварiйного захисry
та сигналiзацii;

. порядок дiй з до медичноi допомоги потерпiлим пiд час aBapii.

2.8. Щоб розмiстити матерiали,
чи конкретизують oKpeMi вимоги, можна
наводити перелiк нормативно-правових
на пiдставi яких розроблено iнструкцiю.

якi доповнюють змiст iнструкцiй, iлюструють
додати розлiл к,Щодатки>. У ньому мокна також
aKTiB та aKTiB пiдприемства з охорони працi,

3. Виклад тексту iнструкцiй
Пiд час викладу тексту iнструкцii потрiбно керуватися такими правилами:
. текст мае бути стислим, зрозумiлим, конкретним - без можливостi рiзного

тлумачення;
. у TeKcTi не мас бути посилань на нормативно-правовi акти, вимоги яких

враховують пiд час розроблення iнструкцii; за необхiдностi TaKi вимоги вiдтворюють дослiвно;
о но допуска€ться використовувати не властивi для нормативних aKTiB слова,

словосполучення i звороти, xapaKTepHi для розмовноi мови, довiльнi скорочення слiв,
використовувати для позначення одного поняття рiзнi термiни, а також iноземнi слова
чи термiни за наявностi рiвнозначних слiв чи TepMiHiB в украiнськiй MoBi; допускаеться
застосовувати лише загальноприйнятi скорочення та абревiатури, а також замiнювати
застосованi в iнструкцii словосполучення скороченням або абревiатурою заумови повного
вiдтворення цього словосполучення при першому згадуваннi в TeKcTi iз зазначенrшм у дужках
вiдповiдного скорочення чи абревiаryри;



о уникати викладу вимог у формi заборони, а за необхiдностi - давати пояснення,
що спричинило заборону; не застосовувати слова ((категорично>>, <<особливо), <<обов'язково>>,
(cyBopoD тощо, оскiльки Bci вимоги iнструкцii е однаково обов'язковими;

. для наочностi oKpeMi вимоги можна iлюструвати мaлJIюнкi}ь,Iи, схемами,
кресленнями ющо;

. якщо безпека роботи обумовлена певними нормами (величини вiдстаней,
напруги тощо), iх потрiбно навести в iнструкцii.

4. Розроблення, затвердження та введення в дiю iнструкuiй
4.1. Iнструкцii розробJIяють, узгоджують i затверджують згiдно з цим Положенням.
4.2. IHcTpyKuii, що дiють на пiдприемствi, розробляють вiдповiдно ло перелiку

iнструкцiй. Йо.о складае служба охорони прачi за участю керiвникiв структурних пiдроздiлЬ,
головних спецiалiстiв - засryпникiв директора, нач€ulьникiв вiддiлiв, медичних директорЬ,
завlдувачiв вiддiлень, тощо.

Такий перелiк, а також змiни чи доповнення до нього в разi змiни назви професii,
впровадження нових видiв робiт чи професiй затверлжуе наказом директор пiдприемствi. Ix
направляють в yci cTpyKTypHi пiдроздurи пiдприемства.

Також у кожному структурному пiдрозлiлi складають перелiк необхiдних iнструкчiй.
Перелiки iнструкцiй структурних пiдроздiлiв пiдприемства погоджують iз iHx<eHepoM з

охорони прачi (заступником директора з безпеки працi). Ix затверлжуе керiвник структурного
пiдроздiлу.

4.3. Загальне керiвництво розробленням або переглядом iнструкцiй на пiдприемствi
покладають на iнженера з охорони праui (заступника директора з безпеки працi).

Керiвники структурних пiдрозлiлiв несуть вiдповiдальнiсть за органiзацiю своечасноi
розробки або перегляду iнструкцiй та забезпечення Bcix працiвникiв пiдроздiлу необхiдними
iнструкцiями.

4.4. Необхiднi iнструкцii розробляють або переглядають безпосерелнi керiвники робiт
(засryпники директора, начальники вiддiлiв, медичнi директори, завiдувачi вiддlлень,
завiдувач господарством та iншi посадовi особи), вiдповiдальнi за своечасне ix виконання.

Розробляти або переглядати iнструкцii необхiдно завчасно, щоб ix перевiрка,

узгодження, затвердження, тир:Dкування та ознайомлення з ними працiвникiв вцбувалися
до закiнчення строку дii iнструкцii.

У струкryрних пiдроздiлах складають графiки перегляду iнструкцiй.
У разi введення в дiю протягом кiшендарного року нових iнструкцiй з охорони прачi

у встановленому порядку затверджують доповнення до перелiку iнструкцiй. Кiлькiсть
доповнень до цього перелiку не обмежусться i пiдлягас окремiй нумерачii.

4.5. Здiйснення систематичного контролю за своечасним розробленням нових
i вiдповiднiстю чинних iнструкцiй вимогам законодавства, ix перiодичним перегJulдом
та свосчасним внесенням змiн i доповнень до них, надання вiдповiдноi методичноi допомоги
розробникам та органiзацiя забезпечення ix текстами нормативно-правових aKTiB з охорони
працi, стандартiв й iнших нормативно-технiчних та органiзацiйно-методичних докуrиентiв
з охорони працi покладено на службу охорони прачi.

4.6. Щля нових структурних пiдроздiлiв, якi вводять в дiю вперше, допускаеться
розробляти тимчасовi iнструкцii, що мають вiдповiдати вимогам цього Положення. Вимоги
тимчасовоi iнструкцii мають забезпечувати безпечне здiйснення технологiчних процесiв
(робiт) i безпечну експлуатацiю обладнання. Тимчасовi iHcTpyKuii можна розробляти
як за професiями, так i за видами робiт. ix вводять в дiю на строк до прийняття зазначених
структурних пiдроздiлiв в експлуатацiю.



4.7. fuструкцiя набира€ чинностi з дня ii затвердження, якщо iнше не передбачено
наказом директора пiдприсмства.

Iнструкцiю ввомть у дiю ло впровадження нового робочого процесу (початку
виконання робiт), устаткування чи до початку роботи нового структурного пiдроздiлу.

4,8. Зразки титульноi, першоi та ocтaнHboi cTopiHoK iнструкцii з охорони прачi наведенi
в додатках Т, 2, З до Положення про розробку iнструкцiй з охорони працi, затвердженого
наказом .Щержнаглядохоронпрацi вiд 29.01.1998 Ns 9 (далi - Положення Nч 9).

4.9. За потреби iнструкцii з охорони прачi погоджують головнi спецiа.гliсти
пiдприемства, наприклад:

1 iнструкчiю з охорони працi для робiтника з комплексного обслуговування i
ремонту будинкiв - заступник директора з адмiнiстративно-господарськоi
дiяльностi;

. iнструкчiю з охорони прачi дJuI лiкаря-хiрурга серцево-судинного
(рентгенхiрургiчного блоку) - завiдувач вiддiленням серцево-судинноi i
рентгенендоваскулярноi хiрургii з блоком iнтервеншiйноi нейрорадiологii

о iнструкцiю з охорони прачi для водiя автотранспортних засобiв
вiдповiдальна особа за безпеку руху.

5. Ресстрацiя, облiк i впдача iнструкцiй
5.1. Iнструкцii, якi вводять в дiю або переглядають на пiдприемствi, рееструе служба

охорони прачi в журналi реестрачii iнструкцiй з охорони працi, форма якого наведена

У додатку 4 до Положення }lb 9,
5.2. Уведенi в дiю iнструкцii видають у виглядi брошур або одностороннiх аркушiв

(далi - примiрники iнструкцiй).
Необхiдну кiлькiсть iнструкцiй визначас керiвник структурного пiдроздiлу.
Вiдповiдальнiсть за забезпечення iнструкцiями робочих мiсць несе безпосереднiй

керiвник робiт.
Вiдповiдальнiсть за збереження iнструкцiй на робочих мiсцях несуть працiвники.
5.3. Видачу примiрникiв iнструкцiй вiдповiдальнiй особi струкryрного пiдроздi-гry

проводить служба охорони праui з реестрацiею в журналi облiку видачi iнструкцiй з охорони
праui, форма якого наведена у додатку 5 до Положення Ns 9,

5.4. Безпосереднi керiвники робiт ознайомлюють працiвникiв з iнструкцiею пiд пiдпис:
пiд час первинного, поз:шланового (пiсля перегляду або внесення ло iHcTpyKuii змiн
та доповнень) iнструктажiв.

5.5. У кожного керiвника або засryпника керiвника струкryрного пцроздлу
пiдприемства мас бути в HaJIBHocTi комплект примiрникiв iнструкцй, необхiдних
для прачiвникiв ycix професiй i д.гlя Bcix видiв робiт, якi виконують прачiвники пiдроздiлу,
а також перелiк цих iнструкцiй, затверджений наказом директора пiдприемства.

Повний комплект iнструкцiй зберiгають у паперовому виглядi або на електронних
носiях у доступному для працiвникiв Micui, визначеному керiвником структурного пrдрозлirry
з урахуванням забезпечення простоти та зручностi ознайомлення з ними.

5.б. Прачiвникiв i керiвникiв структурних пiдроздiлiв безплатно забезпечують
примiрникамll iнструкцiй.

б. Перегляд iнструкцiй
6.1. Iнструкцii перегJuIдають у строки, передбаченi нормативно-правовими актами

з охорони працi, на ocHoBi яких вони розробленi, €uIе не рiдше нiж раз на п'ять poKiB, а дlя робiт



iз пiдвищеною небезпекою або там, де € потреба у професiйному доборi, рiдше нiж раз
на три роки.

6.2, Iнструкцii переглядають до настання cTpoKiB, зазначених у пунктi 6. l цього роздiлу,
у разi:

. змiни законодавства Украiни про працю та охорону прачi;
о набуття чинностi новими або переглянутими нормативно-правовими актами

з охорони працi;
. аварiйноi сиryачii або нещасного випадку, що спричинили необхiднiсть

переглянути або змiнити iнструкцii.
Якщо змiнився робочий процес або умови працi, впровадили HoBi технологii, HoBi види

устаткування, машин, механiзмiв, матерiалiв, апаратури, пристроiв, iHcTpyMeHTiB та види
енергii тощо, iнструкчiю перегJuIдають до впровадження зазначених змiн.

Керiвник служби охорони прачi А. В. Внуков_
(iнiцiаlи.u npiз"ruý


