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поло}кЕння

Про службу охорони працi у КНП <<Обласне територiальне медичне
обОсднання м. Краматорськ>>

1.1 . Положення про службу охорони працi КНП кОбласне
територiальне медичне об'еднання м. Краматорськ) (далi - Пiдприсмство)
розроблено на ocнoвi Закону Украiни "Про охорону працi" та Типового
положення uПро службу охорони працi>, затвердженого наказом
.Щержнаглядохоронпрацi Украiни вiд 15.1 1.2004p. Jф255. Служба охорони
працi створюеться наказом директора пiдприсмства з метою органiзацii та
виконання правових, органiзацiйно-технiчних, санiтарно-гiгiенiчних,
соцiа.гlьно-економiчних i лiкува-гrьно-профiлактичних заходiв, спрямованих на
запобiгання нещасним випадкам, професiйним захворюванням i аварiям у
процесi трудовоi дiяльностi.

1.2. Положення про службу охорони прачi розробляе iнженер з

охорони працi (заступник директора з безпеки працi), враховуючи специфi*у
пiдприсмства та видiв дiяльностi, чисельностi працiвникiв, умов працi та
iнших факторiв. Полохсення про службу охорони праui затверджуе директор
пiдприемства. До служби охорони працi входять медичнi директори,
заступники директора пiдприемства, головний бухга-гrтер, iнженер з охорони
працi, керiвники струI<турних пiдроздiлiв (завiдувачi вiддiлень), завiдувач
господарством, вiдповiдальнi посадовi особи, головна медична сестра
вiдповiдно до наказу директора пiдпри€мства.

1.3, Очолюс слух<бу охорони працi iнженер з охорони працi
(заступник директора з безпеки праui) дшi - керiвник служби з охорони
прачi.

1.4. Iнженер з охорони праui (заступник директора з безпеки праui)
пiдпорядковусться безпосередньо директору пiдприсмства. Його права,
обов'язки, вiдповiдальнiсть тощо, визначенi законодавчими, нормативно-
правовими актами, локальними актами, посадовими та iншими iнструкцiями.

1.5. Навчання та перевiрка знань з питань охорони прачi прачiвникiв
служби охорони працi проводиться в установленому порядку вiдповiдно до



положення
три роки.

про навчання з питань охорони працi, але не рiдше нiж один рz}з на

1.6. Iнженер з охорони працi (заступник директора з безпеки гrрачi) за
сво€ю посадою та заробiтною платою прирiвнюються до керiвникiв i
спецiалiстiв основних виробничо-технiчних служб.

УкраТни, законами Украiни, в першу чергу Законом Украiни <Про охорону
працi>, нормативно-правовими актами та органiзацiйно розпорядчими
документами з охорони працi, Колективним договорOм, Положенням про
систему охорони працi, Положенням про навчання з питань охорони працi, а

також iншими нормативними та органiзацiйно-розпорядчими документами
закJIаду.

1.8.
лiквiдацiТ установи.

|.7 , Служба охорони прачi в своiй дiяльностi керусться Констиryчiею

Лiквiдацiя служби охорони працi допуска€ться тiльки в раз1



2. OcHoBHi завдання та функцii служби охорони прачi
2.Т. Опрацювання ефективноi системи управлiння охороною працi на

пiдприемствi та сприяння удоскон€lJIенню дiяльностi у цьому напрямку
кожного структурного пiдроздiлу i кожного працiвника. Забезпечення фаховоТ
пiдтримки рiшень директора пiдприемства з цих питань.

2.2. Органiзацiя проведення профiлактичних заходiв, спрямованих на
УСУНення шкiдливих i небезпечних виробничих факторiв, запобiгання
нещасним випадкам на пiдприемствi, професiйним захворюванням та iншим
випадкам загрози життю або здоров'ю працiвникiв,

2.З. Впровадження на пiдприемствi досягнень науки i технiки,
прогресивних i безпечних технологiй, сучасних засобiв колективного та
iндивiдуа-гlьного захисту працiвникiв,

2.4. Щотримання працiвниками, якi входять у службу охорони прачi
ycix положень з охорони працi, роздiлiв стосовно охорони працi, якi
вiдображенi у колективному договорi, а також дотримання праuiвниками
пiдприемства обов'язкiв, прав, вiдповiда-гlьностi стосовно охорони прачi
зазначених в посадових iнструкцiях, aKTiB з охорони працi, що дiють в межах
пiдприемства.

2.5. Iнформування та надання роз'яснень працiвникам пiдприемства з
питань охорони працi.

3. Завдання та обов'язки працiвникiв служби охорони працi, та
окремих посадових осiб.

3.1. Зага-гlьне керiвництво службою з охорони праui здiйснюе директор
пiдприемства.

З.2. Керiвник служби охорони праui:
3.2.1. Органiзову€ спiльно з вiдповiдними державними iнспекцiями

розслiдування нещасних випадкiв у вiдповiдностi до постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни <Порядку проведення розслiдування та ведення облiку
неЩасних випадкiв, професiЙних захворювань i аварiй на виробництвi>, iз
зчtлученням працiвникiв служби охорони працi, розробляс cyMicHo iз
профспiлкою програм полiпшення умов працi, якi надалi вiдображаються у
колекtивному договорi,

3.2,2. Бере участь в органiзацii роботи з охорони працi.
3.2.3. Готуе проекти наказiв (розпоряджень) з питань охорони працi,

розробляс положення, проект роздiлу "Охорона прачi" колективного договору,
iнших aKTiB з охорони працi, що дiють у межах установи i вносить iх на розгляд
дирекrору пiдпри€мства.

3.2.4. Проводить спiльно з представниками iнших структурних
пiдроздiлiв i за уIастю голови профспiлки установи або, за if вiдсутностi,
УПОвноважених наЙманими працiвниками осiб з питань охорони працi
пеРевiрок дотримання працiвниками вимог нормативно-правових aKTiB з
охорони працi.

З.2.5. Складае звiтнiсть з охорони прачi за встановленими формами.
З.2.6. Проводить з працiвниками вступний iнструктаж з питань охорони

прачi при прийняттi на роботу,



3.2,'7. Веде облiк та проводить аналiз у разi виникнення причин
виробничого травматизму, професiйних захворювань, аварiй на пiдприсмствi,
заподlяно1 ними шкоди.

3.2.8, Забезпечуе належне оформлення i зберiгання документацii з

питань охорони працi, а також сво€часноi передачi ii до apxiBy для тривалого
зберiгання згiдно установленим порядком.

3.2,9. Скпадае за r{астю керiвникiв пiдроздiлiв пiдприемства перелiк
професiй, посад i видiв робiт, на якi повиннi бути розробленi iнструкцii з

охорони праui, що дiють в межах пiдприемства, надае методичну допомогу
пiд чао ix розроблення, слiдкус за проведенням iдентифiкацiТта декJIаруванням
безпеки об'ектiв пiдвищеноТ небезпеки, наявнiстю в структурних пiдроздiлах
iнструкцiй з охорони працi згiдно з перелiком професiй, посад i видiв робiт,
своечасним внесенням в них змiн.

3.2.Т0. Веде контроль за сво€часним i правильним наданням
працiвникам пiльг i компенсацiй за важкi та шкiдлlивi умови працi,
забезпеченням iх молоком, вiдповiдно до вимог законодавства та
колективного договору.

3.2.1|. Контролю€ застосування прачi жiнок, людей з iнва-гliднiстю i
осiб, молодших 18 poKiB, вiдповiдно до законодавства.

З.2,|2, Веде контроль за виконанням приписiв посадових осiб органiв

державного нагляду за охороною працi та поданням страхового експерта З

охорони прачi.
3.2,13. Iнформуе працiвникiв про ocHoBHi вимоги законiв, iнших

нормативно_правових aKTiB та aKTiB з охорони працi, що дiють в межах
пiдприемства.

3,2.Т4. Органiзуе роботу з визначення небезпечних та шкiдливих
виробничих факторiв, якi виникають пiд час виконання роботи, та можливi
наслiдки впливу цих факторiв на здоров'я працiвника (Приклад додаток NЪ 1

до Положення).
З.2.|5. Розглядае:
- питання про пiдтвердження наявностi небезпечноi виробничоi ситуацii,

що стапа приtIиною вiдмови працiвника вiд виконання дорученоi роботи,
вiдповiдно до законодавства (у разi необхiдностi);

- листи, заяви, скарги працiвникiв установи) що стосуються питанъ

додержання законодавства про охорону прачi.
3.2.|6. Органiзовуе:
- забезпечення пiдрозлiлiв нормативно-правовими актами з охорони

працi та актами з охорони працi, що дiють в межах пiдприемства, посiбниками,
навч€lJIьними матерiа.гlами з цих питань;

- роботу з пiдготовки iнформаuiйних стендiв, кугкiв з охорони праui
тощо;

- наради, семiнари, конк)рси тOщо з питань охорони працi;
_ пропаганду з питань охорони праrri з використанням iнформачiйних



- проведення внутрiшнього аудиту охорони працi.
3.3. Посадовi особи, якi входять до скJIаду служби охорони прачi за

rIастю iнженера з охорони працi та за Його методичною допомогою
проводять:

- розслiдування (у разi настання) нещасних випадкiв, професiйних
захворювань та аварiй на пiдприемствi вiдповiдно до Порядку проведення
розслiдування та ведення облiку нещасних випадкiв, професiЙних
Захворювань i аварiЙ на пiдприемствi, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни (схема повiдомлення зазначена у додатку NЬ 2 до
Положення);

- скJIадання санiтарно-гiгiенiчноi характеристики умов працi
працiвникiв, якi проходять обстехсення щодо HaJIBHocTi професiйних
захворювань (отруень),

- роботу комiсiй з приймання в експлуатацiю закiнчених будiвництвом,
реконструкцiею або технiчним переозбро€нням об'сктiв виробничого та
соцiшrьно-культурного призначення, вiдремонтованого або молернiзованого
устаткування в частинi дотримання вимог охорони (безпеки) пpalri;

- скJrадання перелiкiв професiй i посад, згiдно з якими працiвники
повиннi проходити обов'язковi попереднi i перiодичнi медичнi огляди;

- навчання та перевiрку знань з питань охорони прачi.
З.4.Керiвники структурних пiдроздiлiв та вiдповiдальнi особи:
3.4.1. Несуть вiдповiдальнiсть за:
- виконання заходiв, передбачених програмами, планами щодо

полiпшення стану безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища,
колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин
нещасних випадкiв i професiйних захворювань та аварiй на пiдприемствi у
своТх пiдроздiлах;

- сво€часне проведенням необхiдних випробувань i технiчних оглядiв
устаткування;

- стан запобiжних i захисних пристроТв, вентиляцiйних систем;
- сво€часне проведенням навчання з питань охорони працi, Bcix видiв

iHcTpyKTaжy з охорони працi, KpiM вступного;
- забезпеченням працiвникiв вiдповiдно до законодавства спецодягом,

спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуального та колективного захисту,
мийними та знешкOджувчLльними засобами;

- санiтарно-гiгiенiчнi i санiтарно-побутовi р[ови працi;
- органiзацiю робочих мiсць вiдповiдно до вимог нормативно-правових

aKTiB з охорони праlti.
3.4,2. CyMicHo з пiлпеглими працiвниками визначають

небезпечнi та шкiдливi виробничi фактори, якi виникають пiд час
виконання роботи, та можпивi наслiдки впливу цих факторiв на здоров'я
працiвникiв.

3.4.3. Органiзують роботу структурних пiдроздiлiв враховуючи
ВиМОГи Затвердженоi пам'ятки вiдповiдального за стан охорони праui (додаток
Jф2 до Положення).



3.5.Завiдувач господарством, oKpiM вище зазначеного, вiдповiдас за:
_ дотриманням у належному безпечному cTaHi територii пiдприемства,

внутрiшнiх дорiг та пiшохiдних лорiжок,
- дотриманням у належному безпечному cTaHi транспортних засобiв,

гаражних блокiв тощо.
- стан угримання будiвель, споруд, обладнання, машин, механiзмiв,

електроустановок, електрощитових, елек!росилових, електроосвiтлювальних,
опztлювutльних, газових i кана-гliзацiйних мереж, систем вентиJulцii вiдповiдно
до правил i норм з охорони працi, за проведенням в них поточних та планово-
запобiхiних peMoHTiB, за станом пожежноi безпеки в зашrадi.

3.6.Головний бухгалтеро oKpiM вище зазначеногоо вiдповiдае за:
_ використанням цiльових коштiв, видiлених для виконання комплексних
заходiв для досягнення встановлених нормативiв та пiдвищення iснуючого

рiвня охорони працi.
3.7. Головна медична сестра, oKpiM вище зазначеного, вiдповiдас за:

- санiтарно-гiгiснiчнi i санiтарно-побутовi умови працi,
- проведенням попереднiх (пiл час прийняття на робоry) i перiоличних

(протягом трудовоi дiяльностi) медичних оглядiв працiвникiв, зайнятих на
важких роботах, роботах iз шкiдлlивими чи небезпечними умовами прачi або
таких) де € потребау професiйному лоборi, щорiчних обов'язкових медичних
оглядiв осiб BiKoM до 2l року.

4. Права прачiвникiв служби охорони працi
4.1. Керiвник служби з охорони працi ма€ право:

керiвникам пiдроздiлiв пiдприемства- видавати керlвникам структурнихпlдроздшlвпlдпри€мства
обов'язковi для виконання приписи (за формою згiдно з додатком ЛЬ

3 до Положення) щодо усунення наявних недолiкiв, одержувати вiд
них необхiднi вiдомостi, документацiю i пояснення з питань охорони
праui. Припис iнженера з охорони прачi (заступника директора з

безпеки прачi) може скасувати лише директор пiдприсмства. Припис
скIIада€ться в 2 примiрниках, один з яких видаеться керiвниковi
структурного пiдроздiлу, другий залиша€ться та рееструеться у
службi охорони працi, i зберiгаеться протягом 5 poKiB. Якщо керiвник
структурного пiдроздiлу пiдпри€мства вiдмовляеться вiд пiдпису в

одержаннi припису, iнженер з охорони прачi (заступник директора з

безпеки праui) надсилае вiдповiдне подання на iм'я особи, якiй
адмiнiстративно пiдпорядкований цей струкгурний пiдрозлiл, або

директору пiдприемства;
вимагати тимчасового вiдсторонення вiд роботи осiб, якi не

пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання,
iнструктажу, перевiрки знань i не мають допуску до вiдповiдних робiт
або не виконують вимоги нормативно-правових акгiв з охорони прачi;

- надсилати директору пiдприемства подання про
притягнення до вiдповiдальностi шосадових осiб та працiвникiв, якi
порушують вимоги щодо охорони прачi;



за належне та якiсне виконання робiт щодо вимог стану
безпеки прачi вносити пропозицii про заохоченшI працiвникiв за
активну працю;

4.2.Iншi посадовi особи служби охорони праrri мають право:
- тимчасово зупиняти роботу вiддiлень, дiльницi, машин, механiзмiв,

устаткування та iнших засобiв пiдприемства у разi порушень, якi створюють
загрозу життю або здоров'ю працiвникiв до усунення таких порушень,

- тимчасово вiдстороняти вiд роботи осiб, якi не пройшли передбачених
законодавством медичного огляду, навчання, iHcTpyкTaжy, перевiрки знань i
не мають допуску до вiдповiдних робiт або не виконують вимоги нормативно-
правових aKTiB з охорони працi;

- надсилати диреtffору пiдприемства або iнженеру з охорони працi
(заступнику директора з безпеки прачi) подання про притягнення до
вiдповiдальностi посадових ооiб та працiвникiв, якi порушують вимоги щодо
охорони працi;

- за полiпшення стану безпеки прашi вносити пропозицii про заохочення
працiвникiв у сво€му пiдроздiлi,

5. Органiзацiя роботи служби охорони праui
5.1, Робота iнженера з охорони прашi (заступника директора з безпеки

працi) пiдприемства здiйснюеться вiдповiдно до внутрiшнього тудOвого
розпорядку, плану та графiкiв перевiрки структурних пiлрозлiлiв i посадових
осiб затверджених директоролуI пiдприем ства.

5,2, .Щля проведення навчання, iнструктажiв, ceMiHapiB, лекцiй тощо
може ствOрюватись кабiнет з охорони праui.

5.3. Роботодавець забезпечуе стимулювання
працiвникiв служби охорони працi.

ефективноi роботи

5,4. Iнженер з охорони прачi не може з€lл}л{атися до
виконання функцiй i завдань, не перелбачених Законом Украiни "Про
охорону працi" та посадовою iнструкчiею, oKpiм того мае спiвпрацювати з
керiвниками структурних пiдроздiлiв, головою профспiлки, юрисконсультом
установи.

5,5. Посадовi особи служби охорони прачi повиннi забезпечуватись
yciMa необхiдними технiчними засобами зв'язку, нzlлежною оргтехнiкою, та
методичною та нормативно-правовою базою з питань охорони працi.

[нженер з охорони праui А.В.Внуков



додаток Ш 1до Положення

Примiрний перелiк

небезпечних та шкiдливих виробничих факторiв, якi виникають пiд час роботи
спiвробiтникiв КНМ <ОТМО м.Краматорськ>> :

а) фiзичнi:

- pyxoMi машини та механiзми;

- пiдвищена чи понижена температура поверхонь устаткування, матерiалiв чи повiтря

робочоi зон}r;

- пiдвrtщений piBeHb шуму,

- пiдвrtщений piBeHb ультразвуку;

- пiдвrtщений piBeHb iонiзуючих випромiнювань;

- пiдвrrщений piBeHb статичноi електрик}r;

- пiдвищений piBeHb електромагнiтнrtх вrtпромiнювань;

- пiдвtrщений piBeHb ультрафiолетовоi чи iнфрачервоноi радiацii;

- пiдвлtщений piBeHb iонiзацiя та pyxoMicTb повiтря;

- небезпечне значення напруги в електричному колi;

- пiдвищена напруженiсть електрIrчного чи магнiтного полiв;

- вiдсутнiсть чи нестача природного свiтла;

- недостатня освiтленiсть робочоi зони;

- пiдвищена яскравiсть свiтла;

- пряме та вiдбите випромiнювання, що створюе заслiплюючу лiю.

б) психофiзiологi.tнi :

- напруга зору

- напруги уваги

- трlrвалi статrrчнi навантаження

- MoHoToHHicTb прачi

в) хiмiчнi:

- загальнотоксичнi, що викликають отруення всього органiзму;



- подразнюючi, що викJIикають подразнення дихiл.пьного тракту та слизових оболонок;

- сенсибiлiзуючi, що дiють як алергени;

- канцерогеннi, що викликають paKoBi захворювання,

- TaKi, що впливають на репродукгивну (лiтонароджувмьну) функцiю.

г) бiологiчнi:

- патогеннi мiкроорганiзмлr (бактерii, вiруси, мiкроскопiчнi грибки та iH.) та продуктrr ix
життедiяльностi.

Укладач:

Iнженер з охорони праui А.В.Внуков

ознайомленил'i:

(Прiзвище, iм'я, по батьковi працiвника)
число, мiсяць, piK)

(розпис) (дата:

Iнженер з охорони працi А.В.Внуков



Можпивi наслhки впливу небезпечних та шкiдливих виробничих факторiв на
здоровОя працiвника

При недотриманнi вимог охорони працi:

- порушення органiв 3ору, опорно-рухового апарату, центральноi HepBoBoi, серцево-
судинноi, iMyHHoi та статевоТ системи, захворювання шкiри,

- токсичне ураження органiв дихання: рlrнофаринголарингiт, ерозiя, перфорачiя HocoBoi
перетинки, TpaxetT, бронхiт, пневмонiт, токсичнtlй фiброзуючий альвеолiт, пневмосклероз
тощо, токсична анемiя, токсичний гепатит (госгрий, хронiчний персистуючий, хронiчний
активниЙ), ураження печiнки з розвитком фiброзу та цирозу, ураження печiнкlл з iншrrми
порушеннями. токсl{чна нефропатiя;

- тОкси'tнi ураження HepBoBoi сIrстеми: полiневропатiя, неврозополiбнi стани,
енuефалопатiя;

- ToKclt.lHi ураження очеЙ: катаракта, кон'юнкгllвiти (гострlrr1, хронiчнlrЙ),
KepaTCIKoH'юHюttBiT;

- токсlrчнi урarкення KicToK: остеопороз, остеосклероз, некроз Iцелепи;

- Захворюванн1 пов'я3анi з дiею iонiзую.rих влrпромiнювань променева хвороба гостра,
пРоменева хвороба хронiчна, мiсцевi променевi ураження (гострi або хронiчнi);

- захворювання, пов'язанi з впливом неiонiзуючlrх випромiнювань: вегgгативна
дисфункцiя, астенiчниit, астено-вегетатрlвниЁt, гiпоталамiчнил"t с}Iндроми, мiсцевi ураження
тканин лаjtернимIt випромiнюваннямIt (опiки шкiри, }раження рогiвкlл та ciTKiBKrr ока);

- вегетативно-сенсорна полiневропатiя BepxHix кiнцiвок (ангiоневроз);

- катаракта;

- перегрiвання: гостре (тепловиЙ та сонячний улар, теплова непритомнiсть, тепловi суломлr
тощо), хронiчне (вегетатIлвно-суд}rнна длrсфункцiя з порушенням термореryляцii,
електролiтного обмiну тощо);

- дlлсоцiативнi MoTopHi розлади, у тсму числi писальнлtir спазм,

- захворювання периферlrчноi HepBoBoi системлt: моно- i полiнелYrропатii BepxHix i нltжнiх
кiнцiвок" у тому числi компресiйнi та вегетативно-сенсорнi, радлrкулопатiТ (шийного,
пOпереково-крих(ового piBHiB), рад}rкуломiслопатii (шиriного та попереково-крt{жового
piBHiB);

- 3ахворювання кiстково-м'язовоi ,системI{ та сполучноi тканttни: хронiчнi мiофiбрози
перелплiччя i плечового поясу, тендовагiнiтtt, стенозуючi лiгаментозлl, стлtлоiдозlt
(лiктьовийl, плечовиl"л), епiкондилiт, буролrти гострi та хронiчнi лiктьового i колiнного
суглобiв, перiартрозlr (плечо-лопаткQвий, лiктьовиГt, колiннил'i), артрози, остеоартрози (Tiei



ж Jlскалiзацii), остеохондропатiТ (остеонекрсl:зи), у тоlиу чltслi хвrэроба Кiнбека,

остеохондрIrтлI розшаровнlrй та iншi;

- опущення i вrtпадання матки та oTilloK вагitlи:

_ вира}кене tsаррIкOзне розширення вен на ногах. ускладнене:]аг]аJIьнllми (тромбrэфлебit,)

або трсlфi.tн ItM}{ розлада м}{.

_ неврозрI;

- iнфекцiйнi за.квсlрловання та паразllтtrзп, тчберкульоз. BipycHi гепат}{тIt, сибiрська
вирезка. бруцельоз" сап, -llеfiтоспiроз, клiщовий енцефалiт. СнIД, сr.rфiлiс тощо.

- мiкlэзлt вiдкрlrт,llх ;tiлянок lлкiрлr. gлr{зових обо.понок та вiсuеральнi (аспергiльоз, легеня

ферплера тсlщо);

- лlrсбак"герiоз. Bicuepzulьн ltй кандIlдо:].

- гостра респiраторrла хвороба COVID- l 9, cnp}lllttнeHa коронавiрусопл SАRS-СоV-З;

- а;rерr,iчнi захвOрювання: кон'юнктлtвir-" рl.tноt}аринголарlrнгiт рrlнос[.lнусит. &стматtтчний
бронхiт. бронхiальна астNrа, екзогеннllйt альвеолi:т, г,iгlерсенсlrтttвнийt пневмOнiт. дер,\{атIп,
екзема" токсI{кOдерплiя, набряк KBiHKe, кропltв'янка, аrlzrфiлактtt.lt-lttй шок. ToKcItKo-
алергiчнltil гепатрlт, ураже}lня центральноi та перлrферltчноТ HepBoBoi сllстеми тOщс);

- пухлрlнIl шlкiрtl, гiперкерат,о:]и, eпiтe.llioMlr (у т{)м}/ числi ба:за;riома)" rlапiломtrl, рак,
леt'lкокератозtt;

- леiiкозll;

- HexoдliKiHcbKi лi мфошrll,

- пухлtlнлI KicToK.

Укладач:

Iнженер з охорони прачi

ознайомлений:

А.В.Внуков

(Прiзвище, iм'я, по батьковi працiвника) (розпис) (дата: число, мiсяць, piK)

Iнженер з охорони працi А.В.Внуков



Додаток ЛЬ2 до Положення

Служба охорони працi
ПамОятка вiдповiдальному за стан охорони працi

у структурних пiдроздiлах

,Щиректор пiдприемства своТм накtlзом призначае з числа пiдлеглих особу, на яку
покJIадаються обов'язки вiдповiдального з питань oxopoн}r праui (ОП) у структурному
пiдроздiлi.

у пiдроздiлi повиннi бути:
-посадовi або робочi iнструкцii на Bcix спiвробiтникiв,
-iнструкцii з охорони праui на робочому мiсцi,
-журн.л"л реестрацii iнструктажiв з пrtтань охорони прачi на робочому мiсчi,
-журнал оперативного контролю за станом охорони працi.

обов'язки вiдповiдального з питань оп.

Веде журнал iнструкгажiв з охорони працi по професiям (посадам) або по видам робiт
При проведеннi iнструкгажу з охорони прачi провод}ffься вiдповiднrrй запrrс в журналi

встановленоi форми <Журнал реестрачii iнструкrажiв з питань охорони прачi на робочому
мiсцi> . При заповненнi журналу iнструкгажiв не допускаеться зaшишати не заповненнi

рядки. Навпроти прiзвища кожного спiвробiтника в колонцi <вид iнструкгажу)
проставляти, який саме вид iнструктажу провод}ffься та номери iнструкuiй за якими
проводIlться iнструктаж. ,Ц,отримуватись TepMiHiB проведення iнструктажiв.

Види iнструктажiв.
о пеDвинний * для особи, яка по направленню вiддiлу кадрiв призначена в пiдроздiл на

буль-яку посаду;
о повтоDний - проводlrться 1 раз на пiвроку для Bcix працюючих в пiдроздiлi.

fuя професiй, пов'язаних з роботою з пiдвищеною небезпекою - 1 раз на три мiсяцi.
о позаплановий - проводиться пiсля нещасного випадку з прачiвником пiдроздiлу, а

також: - прtr введеннi в дiю нових або переглянугих нормативних акгiв з питань
оп,
- при BHeceHHi змiн та доповнень до них,
- при змiнi технологiчних процесiв, модернiзацii устаткування,
- при порушеннях працiвниками вимог нормативних aKTiB з питань ОП,
- при перервi у роботi працiвника бiльш нiж на 30 календарних днiв - для робiт з

пiдвищеною небезпекою, а для решти робiт - понад б0 календарних днiв.
Iнстпчкцiiз питань охорони працi розроблятиу двох видах: по професiям (посадам) або по

видах робiт, та на обладнання.
Iнструкцii повиннi мiстrrти TaKi розлiли:

-загальнi положення;
-вимоги безпеки перед початком роботи;
-вимоги безпеки пiд час виконання роботи,
-вимогLl безпеклr пiсля закiнчення роботи;
-вимоги безпеки в аварiйних ситуацiях.
За необхiдностi в iнструкцii можна вкJIючити й iншi роздiли.
Iнструкцii готують у трьох примiрниках i подають для узгодженнJI, нумерачii та

реестрачii ло служби з охорони працi. Контрольний примiрник iнструкцii зберiгаеться в



структурному пiдроздiлi разом з журн:Lлом iнструктажiв. Врахований примiрник Nэl
передаеться до служби ОП. Iншi BpaxoBaHi примiрники iнструкцiй повиннi бути на

робочих мiсцях, де проводяться роботи по яким проводиться iнструкгаж.
(Слyжба охорони працi):
тел. 0990222595

Повинен негайно повiдомляти директору пiдприемства. служб}, охорони працi про травму

на виробництвi (про нещасний випадок),

ЗвеpтaтиyBaГyнa@пpистpoTв,шaф,нaнаявнiстьнaниxзaмкiв.Cлiдкyвaти
за наявнiстю заземлення, знакiв безпеки i поперелжув.Lльних написiв (220 В,380 В) на

розподiльчих блоках, розетках тощо.

Телефон зав.господарством 050 5385б63

Забезпечувати робочi мiсця iнструкцiями, плакатами з питань ОП, знаками безпеки.

,Щобиватrrся вiд спiвробiтникiв пiдроздiлу виконання вt{мог iнструкцiй з ОП, приписiв оРганiв

державного нагляду та службlr oxopoн}r праui пiдприемства.

Своечасно готувати п}rсьмову вiдповiдь (службове подання на iм'я iнженера з ОП(заступника

директора з безпеки праui)) про виконання припtrсу з охорони працi, дотримуючись
вк€}заних в ньому TepMiHiB. У випадку невиконання пунктiв припису та порушення

TepMiHiB усунення недолiкiв вкiIзати причини. Описати заходи, що приirм{Lлись для

усунення недолiкiв та порушень вимог охорони праui.

Вести журнал опеDативного контDолю за станом охорони працi ,,Щодаток J\&4:

- контроль стану примirцень здiйснювати не рiдше одного разу на тиждень, про що

робити вiдповiдний запис в журнiш оперативного контролю;
- коьrгроль здiйснювати кожного дня перед

початком роботи, в разi недолiкiв роботlr обладнання пiдвrrщеноi безпеки заносити
вiдповiдний запис в журналi оперативного контролю.

Завчасно приirмати мiри по усуненню недолiкiв (повiдомляти експлуатацiйнi службlr),

Про прийнягi мiри по усуненню недолiкiв роб}rти вiдповiднlrй запис у журналi

оперативного контролю (направлено (кому) службове подання М_, (лата1, повiдомлено

по телефону вiдповiдну службу, тощо).

Iнженер з охорони працi А.В.Внуков



Додаток ЛЬ 4 до Положення про

оперативний контроль за станом охорони прачr

комунАльн Е нЕкомЕрцlЙн Е пlдприемство

<<Обласне територiальне медичне об'еднання м. KpaMaTopcbKD

Журнал
оперативного контролю за станом охорони прачi

( стру-кт,l,рного пiлрозлiл,ч, вiдdщ,, сцчжби. лабораторii, вlддiлення)
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навчання i перевiрки знань з питань
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журн€Lл iнструктажiв на робочому мiсчi

Форма журналу ресстрачii iнструrсгажiв з питань охорони прачi на робочому
. мiсцi:

комунАльнЕ нЕкомЕрщЙнЕ пlдприемство

<Обласне територiальне медичне об'еднання м. KpaMaTopcbKD

журнлл
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Служба охорони працi
Комунальне некомерцiйне пiдприемство

<<Обласне територiальне медичне об'еднання м. Краматорська>

припис

Ne 

- 

вiд <<-> 20 _ року

Кому
(прiзвище, iм'я та по батьковi, посада особи, якiй видаеться припис)

Вiдповiдно до Закону УкраТни ,,Про охорону працi", з метою створення належних
безпечних i здорових умов працi, пропоную Вам усунуги TaKi порушення та недолiки:

Порушення, що вказанi в пунктах припису, призвели до створення
виробничоТ ситуацiТ, що загрожуе життю (здоров'ю) працюючих.

Керуючись статтею 'l5 3акону УкраТни ,,Про охорону працi", забороняю з _ годин
2а _ року експлуатацiю (виконання робiт)

Ns
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1 2 3 4

(вказати назву о6'екта, дiльницi, цеху, виробничтва, машини, механiзму, устаткування)



3упиненi роботи мо)lýль поновленi з мого письмового (усного) до3волу пiсля усунення
вказаних порушень.

Про виконання припису пiсля закiнчення вказаних у ньому TepMiHiB прошу письмово

повiдомити мене.

Припис видав:

(прiзвице, iм'я та по батьковi, посада)

Припис одержав:

(пiдпис)

(прiзвище, iм'я та по батьковi, посада) (пiдпис)

(У разi вiдмови вiд пiдпису в одержаннi припису робиться запис: 'Вiд пiдпису вiдмовився" та

вказусться дата),


