
злт,tзЕрджЕно

Наксв dарекmора

КН П < О б: t ас il е mер u mорiсш ь п е о б' с:ё п ан н я м. Кралшmорсь ю)

<26> квimпя 2021р. "ф I44

ПОЛОЖЕННЯ

Про систему управлiння охороною працi у КНП (Обласне
територiальне медичне об'еднання м. Краматорськ>>

l. зАгАльнI положЕння

1.1. Сфера застосування Положення

l-{c пО.rОжСння встановлюе ocHoBHi принципи i cTpvKTr,p1 систс\lи r прав;iння охороною
працi (далi 

- СУОП) 1,КНП <<Обласне територiальне медичне об'€днання м.
KPaMaTopcbKl> (далi 

- пiдприепrство) та визнаtIае коIltплекс заходiв. спряпtовани..i на iT

норI\Iативно-правове. на\,кове. iнжснсрно-технiчне та iн(lормацiйне забезпсчення. У СУОП
типовi с_-lсNrснти r прав-riнського цикл\, опти}tа.-Iьно посJнанi з \,поряJковilни\lи t}орпIаuи i

l{етодаNIи проdliлактичноi роботи з охорони прачi.

,ЩЙ по;rоження поширюсться на ксрiвникiв стр!,кц:рнI4\ пiдроздiriв та iнших посадових
Осiб пiдпри€\lства (вiдповiдальних осiб), якi здiйснюють. вiдповiдно до посадов}г(
ОбОв'язкiв. r прав-тiння о\ороною гцrаrri. а також на прачiвникiв пt_rприеrlства в }tсжах
ОбОв'яЗtсiв. пОкладен}о( на шд( чинниNlи на пiдприсrrствi посадовилlи iнстр\,кцiяпtи,
iнСтР.vкцiялrи з охорони цlачi та iншиьли органiзачiйно-розпорядчиIчIи докчNtента]\tи.

1.2. Нормативнi посилання

У цьопr}, полоlксннi е поси.цання на TaKi док\,]\lенти:

oxopolý" цlацi)l
о j.:l.irl' \',i]'i]:jl],t , l}",,,,,lrit,ti,*ll.tъ,i,t;'1'i ;]ъ{it)r :,]1,1,"illli( l,.slt,,i t1,|],] } i,lil\l J!,ii{tl,

з:l.,,r._:Зз]t:, l:lljli ",\., i i]i:I: \iil .



1.3. Власники процесу

Нагляд за дотрит\{анн,IN,I виN{ог суоП здiйснюють органи державного нагляду за охороною

працi, а контроь - iнженер з охорони прачi пiлприеl\Iства (засгl,пнlж дирекгора з безпеки

працi)

1.4. Учасники процесу

Вимоги цього положення обов'язковi для Bcix пiдроздiлiв, ix враховують при розробленнi

попожень. стандартiв, iНстрl,кцiй та iншич доц,плентiв з охорони праui на пiдприемствi.

1.5. Словник TepMiHb

У цьошry положеннi терлtiни використанi t,TaKoMr, значеннi:

охорона працi - це систеNIа правовIпi, соцiально-еконоплiчних, органiзацiiiно-

технiчнrаr_ санiтарно_гiгiенiчнrах i лiк,чвально-профiлактичних заходiв i ЗаСОбiВ.

спря]чIованIDI на збереженнrI життя,. здоров'я i працездатностi,lподини у процесi

трудовоi дiяльностi:

ущlавлiння охороною працi - це пiдготовка, прийняття i реалiзацiя гфавовlо(.

органiзацiйruпi" iнженерно_технiчнлж. санiтарно-гiгiенiчнlд<. лitсувально-

профiлактичних i соцiально-оконоN.liчнrо< заходiв- сгlрямовани\ на забозпе,Iенrrя

)мття. здоров'я i працездатносгi людини у процесi ii труловоi дiяльностi;

систеN.lа управлiнrи охороною працi (СУоП) - це рсгламентована норN{ативниNlи

актаý{и та органiзацiйно-розпорядчиýrи документа1\lи с\'ку-пнiсть взаеl,tопов'язан}ж

заходiв та управлiнськж рiшею. спрямованю( на ко\tпJексне програпtно-цi;rьове

за безпечеrтrrя охорони прачi на пiдприемств i :

нормативно-правове забезпеченtя охорони rрачi - необхiдний i достатнiй
(огrшплачьний) для конкретного об'екга пiдприспrства (вiлцiлення. кабiнет1,.

установки тощо), виробничого процес_y або вlцу робiт коlплплекс заходiв з охорони

працi, регла]чlентований державниIuи, лriжгал_чзевим и i галl,зевими нор NIативно-

пр авовим и z}KTaM и, а також док}--Nlонта N{и пiдгцlи с пtст ва :

iнформачiйне забезпечення СУОП - забезпеченrul нмвносгi 1, прочесi

функцiон,r,ъання систеNtи повноi та об'екгI4вноi iнфорrrацii про стан об"екга

уг4rавлiння. методiв обробленrrя цiльовоi та !загаJIьненоi iнформацii, ящ,,

викор истов\,ють для прийняття у правлiнськlтt pi шонь :

система коrггролЮ - коNIплекс заходiв, спряNIованик на рсалiзачЬ цiлей i завдань

контролю, а також тих. що передбач ають рацiональне поеднання найбiльш

прийrrятнlж i ефективнrж дJUI конtФетного пiдприеNtства влцiв i напрял,tiв

контролю,

2. ХДРДКТЕРИСТКД СИСТЕМИ УПРДВЛIННЯ ОХОРОНОЮ ПРЛЦL (СУОП)



2.1. Загальнi полоlкенпя

СУОП е цiльовою пiдсистемою зага,ъноi систеN{и угrравлiння пiдприслrством. Вона
охоплюс Bci стадii цикry його iсн.чвання (гцrоеrсry,вання, булiвниrцво" введен}Irr в

експJryатацiю, експл.чатацiю. реконстукцirо тощо), Bci скл4довi лiкувально-юсподарськоi

дiяльностi. колективи струкг!рнЕк пiдроздiлiв. технiчнi засоби, матерiальнi та фiнансовi
ресурси. вйповйrп.rй обсяг iнформацii.

СУОП також встановлюе единlй порядок дй,ъностi керiвникiв пiдприемства, KepiBHrжiB

стукryр}п{х пИроздiлiв та iнmrrx посадов}х (вiдповiда-lьнlа-к) осiб iз пкгань охорони гrраrц:

о цiльовi завданюI i фупкцii стр},кцрних пiдроздiлiв. обов'язки посадовюi (

вИповiда.rьнш<)осiб, порядок плаIIуваннJI профiлактичноi роботи. систеIчг}-

контроJIю за станом охорони працi та дотриманюrм гцlацiвнlл<ами правил, норм та

iнструкчiй з охорони пращ;
. порядок органiзацii облiку та звrryвання про проведен_y у струкг}рному пiдроздiлi

та на пirl5rриемствi в шломy профiлакгичн,ч роб<rry з охорони працi, аналiз стану
yпroB та безпеки прачi у пiдроздiлах. оцiнювання ефективностi функuiоrryвiшнrl
СУОП, а також ocHoBHi положен}ш економiчною реryJIювашrя i rrloTиByBaHHrI

робOги з охорони гцrачi на пiдприемсгвi.

Кожен rФацiвнlж несе вiдповiдаrьнiсть за власIг}- безпеку та безпеку iншкх прачiвнlтсiв
пiдгlриемства,

BciM вiрогiднипr виробнIfiим Tpaвj\raM та аварiя}t Nlожна i потрiбно своечасно запобiгги.
От основний принц.lп СУОП. BiH не знiмае вiдповiда.тъностi (посадовlоi осiб за

невиконанюI лпдли cBoix обов'язкiв) щодо створеrшя безпечнLD( умов працi на пiдгlрисмсгвi
та вис:у-вае жорсткi виNlоги до виконавцiв. порушлп.Iкiв правил та iнстр_чкчiЙ,

2.2. Мета

Мsтою впроваджеп}#I СУОП е створити в кожному,струкг}рному пiлроиiлi та на кожном},

робочому* мiсцi упrови прачi вiдповiдно до вимог норNIативно-правовIд( aKTiB, а також
передумови для невiдiи.rьного знюконнrI показника виробни.lого травматизму,

rrрофесiйноi захворюваностi та aBapifuiocTi.

2.3. Завдання

Основнилr завданruIN! СУОП е органiзацiйно-технiчнс забезпечення форлryвання безпечнкх
i здоровшi умов гlрацi на пiдприемствi. впорялкування i систепrатизуван}fl на ocHoBi

загаjънlf,\ прлшrц.rпiв _чщrавлiння пiдприемством rrрофiлактичноi робсrги з охорони працi,

пiдвищення ii ефективностi за рахунок рацiонального i цiлеспрямованого використанюI

Bcix органiзацiйнюс. технi.rнrдс i економiчrrrпi pecypciB пiдприемства.



2.4. Принципи

СУОП базусгься на TaKID( гIршrципili:

. комппексногоуправлiнняi единона.Iа.lьностi;
о прiорlтгету жиггя та здоров'я працiвrплсiв перед результатами дiяльностi

пiдприемства; повнiй вйповйальностi дlтрекгора пiдприсмства 3а створення

безпечнюt iзлоровlа< vMoB працl;

. жорсткоi матерiа,lъноi залежностi мiж програмою дiяльностi, заходами та засобами

ii безпечноi реалiзацii;
. вiдповiдностi заходiв i засобiв, спрямованIr( на охорону прачi, piBrrro потенцiйноi

небезпеки об'екгiв пiдприемства i фактичноilry cTaILv умов прац на нш(;

о гrрiоркгету вдосконалення системи коrrгролю за доIриманIilI}r гIpaBIdJI. норм та

iнструкцiй з охорони працi на Bcix дiлянках пiдприемства та пiдвищення ii
ефективностi- фчнкцiоrry.,ванюI СУОП, виконанюl органiзачiйно-розпорядчик

документiв та ухвалених рiшеrъ у загальнiй дiя.тьностi KepiBrиKiB i фахiвцiв;
. рацiонаJъного по€днtlнюI адмiйстативнlг( та економiчнпх мегодiв управлiння з

прiоркгегом на економiчному реryлюваrтнi та могивуваннi, що забезпечуе

зафкавпенiсть ycix працiвrrикiв пiдприемства створювати чмови для безпечною

виконаннrI робiт. у дотиN.Iаннi нипrи заходiв безпеки, ефективному, вlжористаннi

коштiв. що видiллоть на полiпшення }мов прачi:
о гтрямоi залехсrостi систе]t{и пiльг. стим\,лiв та економiчних санкцiй вiд стану

охорони праui на коrпсрегнiй дiляtщi пiдприемства, конкретному робочомч мiсцi;
о соцiальною захисту, працвнlжiв вiд нещаснпi випадкiв та професiйних

захворювань на пiдгlриемствi;
о форм,чваrтrя свйомою стtвленнrl працiвнлпсiв пiдприемства до охорони гrрачi та

безпеки працi на пiдставi вдосконалеr*rя форм i методiв навчаншI з питань охорони

прац, використання засобiв пропагаIци:

о забезпе.rеrшя соцiаьного партнерства адмiнiстрафi, прачiвнlаlсiв пiдгrриемства,

уповноваженоi (вiдповйальноi) особи з питitнь охорони працi, представникiв

робочого (регiонального) оргаrry виконавчоi дIФек{ii Фонду соцiального

стра\ування (страхових експертiв) у розв'язаннi пtтгаrrь охорони працl, форпгу"ваннi

та реалiзафi СУОП на пiдrrриемствi;
. впровадж9ння передового досвiду, постiйною вдосконалення Суоп;
. забезпечегтлrя безпоки гlрацi як обов'язкч кожною працiвrпака,

2.5. Мелti регламентування

У межах СУОП регламеЕI\тоть:

. органiзацiйrry струкryру управлiннrt охороною пращ, об'€кгита суб'скти

управлiнrrя:



. завдання. функцii та ix розподiл мiж 1,часниками процесу управлiнrш, порядок
ВЗаемодii 1,,lacHrжiB;

. порядок плануванrrя заходiв iз охорони працi, оперативIIого KepiBHlapBa та
коорди[ry,ваrпrя робiт, пiдготовки, \хвiшIоння та реалiзацii управлйськпх рiшелъ з

охорони працi;
. порядок органiзачii контролю за функuiонуванням системи охорони працiта

cTtlHoM охорони працi на пiдприсlплсгвi, органiзафi роботи з порушниками правил та

iнструкцiй з охорони прачi;
. порядок облiку, аналiзу та оцir*овання cTaIry охороЕи працi, а також оцirповання

ефективностi функчiоqчван}ul СУОП;
r основй принципи економiчною реryлюваннrI та мотивування роботи з охорони

rrрачi.

Однiею з передумов ефекгивного функцiонування СУОП € належне правове, нормативно-

методIтIне, iHжeHepHo-TexHi.rHe та iнфоршrацiйне забезпеч9нюI процесу управлiння.

Знання та виконаннrI вимог СУОП N{ztють бути BpaxoBaHi при навчаннi та перевiрцi знаrrь

iз плrгаrrь охорони гrрацi посадовllк осiб. спецiалiстiв та робiтнlжiв пiдгrриемства.

Комплекс вимог СУОП не звiльrяе всж прашоючик пiдприемства вiд обов'язц"
викоцчвати вимом з охорони прачi. передбаченi правилалrи, нормами, iнструкцйми та
iншими нормативно-правовими актами.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3. l. Нормативно-правове та методичне забезпечення СУОП реалiзlтоть через комплекс
заходiв. спрямовllни}i на:

о форлryвання правовоi та нормативно-методшIноi бази з охорони прачi пипри€мства

з }рахуванням спеrифiки йою роботи:
о розроблешля (перегляд) та затвердrcншI положень, iнструкuiЙ та iкши:r

нормативнIr( акгЬ з охорони працi, що дiють на пiдприемствi та встановлюють

правила безпечного виконання робiт i поведiнки працiвrмкiв на териюрii
пiдприеплства, 1, примiщеннrlх, на булiвельнtа маfrдаrrчикак, робо.rргr мiсцлi
вiдповiдло до дфжавнrтi, мiжгаrryзевих i галузевID( правил i норм з охорони прачi;

. внесення вiдповiдних вимог до положенIrя про cTpyKrypHi пiшозлiли та посадових
iнструкцiй корiвникiв i фахiвцiв, iз огляду на завдання та фуtлкфi. якi регламекгl,е
СУОП;

. проведенЕя експсртизи докумонтацii на вiдповiднiсть нормативно-правовим актам

з охорони прачi:
о цекгралiзоване забезпечення с]рукryрних пцроздiлiв i прачiвнlжiв правилами,

стФцартами, нормаNrи, iнструкчiями та iншипtи нормативно-методиЕIниNlи
матерiалами з охорони праui:



. консультативно-методLrчну допомоry керiвникам структ}р}|]о( пiдроздiлiв.

спецiалiстам та iншим працiвнlжа пt щодо нормативно-правово ю забезпеченlut

охороIrи гrраui на пiдгlриеплствi.

3.2. фганiзацiю, коорди}г)-вirн}ul та загаJъне м9тодIтIне управлiння розробкою
нормативнID( акгiв з охорони гlрачi на пiдrrриемствi здiйсrпое сrгу.жба охорони rrрачr в

межах функuiй, вIвначених для Hei СУОП.

4. IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1, Irоrсенерно-тsхrriчне забезпечення СУОП передбачае форму,вання i реалiзацiю чеРеЗ

систеNry iнженерно-технiчшоi рiшень (змодiв) единоi технiчноi полiтики для забезпечення

ефекгивноi, надiйноi i безпечноi робопл пiдгlрисмства. створення умов працi, що
вiдповйають санiтарнилr нормам! правилам i стандартам.

4.2. Технiчцч полiтlлg, пiдприеlпtства у сферi охорони праф форм!,tоть на сучаснiй

концепцii забезпеченлrя безпеки, згйно з чинними нормативно-правовими актаNIи, на

пйставi комплексного оцiлшовання рiвня пебезпеки об'ектiв пiдприепrства (тюr. що

проекý/ють. будrоть, введених в експлчатацiю). а саме шляхом виявлення Bcix

небезпо.rних i шкiдrпrвюr факгорiв. харакгернIDi дJIя кожного об'екта, ix кi:ькiсною
оцir*ованrя та аналiзу мокпивого прояву цкх факгорiв в умовах I&ого об'скта.

4.3 . За розультатами оцiнювання рiвrrя небезпеки об'ектiв визнач{lють гlрiоршгети

наукового та iнженерно-технiчного забезпечення, а також обrруmовано обирають

необхйнi та досгатнi заходи i засоби безпеки.

4.4. едну,технiчrrч полiтикy та належний piBeHb прийнятих технiчних рiшеrъ забезпечуе

засry_-пник дирекгора з юсподарсько-тохнiчних питань (засryпник дФекгора з

адмiнiстративно-господарськоi дiяльностi) пiдприсмства на пiдставi вiдповiднж

нормативних акгiв i цiлеспрямованоii скоординованоiдйльностi Bcix технiчних сл,чжб

(фахiвцiв) ч лIожах KoHIФeTHI.D( ixHix завдалъ, передбаченп,r СУОП.

4.5. Сдицч технiчн,ч полiтик,ч у сферi охорони прачi на пiдприемствi забезпечуrоть:

. повним охоппенrшм сферою iнженерно-технiчного забезпечеrтrrя Bcix складовlж

пiдприепrства (робочiй процес, обладнаrrrrя, примiщення, б_члiвлi та спор\ци,

транспорт тощо), а також етапiв проект_чвtlнrrя, будiвнrаrцва, експлуатацii тощо;

. комплексним розробленням i впровaджен}ulм технологiчних, технiчнлтх i
органiзацiйrшшr заходЬ безпеки, ix органiчним зв'язком iз технологiею.

апаратурrilrм оформленняNl процесу та органiзацiею роботи, розроблеrпrям i
впровацженням узгоджених iнженерно-технiчнюi рiшень на Bcix рiвнях 1,правлiння
пцприемством;



. системним пiдходом до розроблення iнженерно-технiчних рiшень та формуванш
планiв ix реалiзацii.

4.6. Основними нацря}Iапли irиtенерно-текнiчною забезпечен}rя сдиноi техкiчноi полiтики

у,сферi охорони гфаrц та безпеки rрацi е:

. проект!,вання, булiвниrцво i введення в експлуатацiю нови:i лiлрозлiлiв" створених
на базi HoBoi безпе.lноi технiки i технологii, tlвтоматизованI,D( систем управлiнrя
Лiк5,вальними процесаNш ;

о технiчне переоснащенюI, реконструкцй окре}Iих пiдроздiлiв, дiльrиr.Ф та

пiдгrриемства в цiломt, з }piDivBaHHJIM HoBiTHix досягнень науки i технiки. що
забезпечують пiдвищеrпrя безпеки пiдприемства;

. проведенюI, за погреби, науково-дослцнюi проектно-консгрукторських робiт iз
зал!ченням спецiалiзованих органiзацiй;

. приведенrrя дiючшl пйроздiлiв, зiлцtпень. установок. робочих пriсць у вiдповiднiсть

до встановлених норм безпеки та санiтарни\ норм;
. потоtIне регламентне обслryговування обладнанrrя. машин, механiзмiв, булiвель.

споруд, транспортних засобiв вiдповiдно до виIlIог технологi.Iноi, технiчноi та
експлчатацiйноi до-ку-ментацii, виI\rог спецiальнlдi правил i норм з охорони працi;

r забезпечешlя стiйкоi та безаварiйноi роботи потенцйно небезпечнш< об'ектiв
та об'екгiв пiдвищеноi небезпеки пiдприспtства, локалiзацii аварiйнж сиryацiй,
зменшенtul масштабiв iTuoBipHlai аварiй та ik наслйкiв;

о забезпечення пiдютовки та безпечного проведешur на TeplaTopii та дiлянках
пiдприеlплства робiт iз пiдвищеною небезпекою (газонебезпечн}D(_. вогневих тощо), у,

тому числi тих, якi викоц,ють cTopoHHi органiзацii;
. оснащенrrя пiдроцiлiв" дiльниць, _установок i робочю< пriсць ефективними

технi.Iнил.tи з асобами без пеки. мех анiзацii, автоматизацii, д истанrцйною

управлiння, колективltого захисry* праLцоючю(. пристроями дJш контролю
шкiдливих виробничлж факгорiв. системами гrротиаварiйного захисту зв'язку та
сигналiзацii;

о замiна небезпечних пrатерiалiв, сировини татсхнологiй на безпсчнi:
. використання копtп'ютерноi технiки при чправлiннi охороною rrрачi.

4,7. Методичне керЬшrrцво та контроJъ за реалiзацiею единоi технiчноi полiтlдси у сферi
охорони прачi на пiдприемсгвi викончс iнженер з охорони прачi (заступник директора з

безпеки працi).

5. ШФОРМЛЦIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1. ОсновниNI зilвд.lннrlпr iнформачiйною забезпечення СУОП е уз:гальненюI та
систематиз!ъання викiдноi iнфорrпmuii, створення yilloB дJIя ii аналiзч. розроблення та
прийняття вцповiднlтi управлiнськлп< рiшеrъ.



5.2. Як вихiдцч iнформачiю про фактлr.lнlй стан окорони прац на пiдприсмствi та

пiдроздiлах, а також про функцiоtгу-ванrш СУОП використовують:

. акти про нещаснi випадки та звiти про виробни,Iий,гравматизм:

о 8кти, звiти гlро загаJъну-_ i професiйну захворюванiсть;

. карти умов прачr на робочюr мiсця:i. rtатерiали атестацii робоч}D( ,l,ticцb за уIllовами

прачi;
. результати контролю, проведеного на Bcix рiвнях угrравлiння:
о графiки та акти комплексн}D( обстежеrъ i цiльовшi перевiрок;

. акти розслiлування аварiй ý,Torntv числi пожехс. доро}съо-транспортн!D( пригол) i
виробrпrч юi неполадок :

о 0кти, приписи служб кокrроJпо пiдприемства, у Tol!ry числi с;ryхби охорони rrрацi

. гц)иписи органiв державного нагляду та поданшI cTpaxoBID( експертiв;

. подання профспi.тшсовиri органiв i пропозицii гроп.tадськшr iнспекгорiв з охорони

працr або уповноваженкх найrrлагпами гlрацiвнrпсами осiб з питань охорони працi;

о плани заходiв з охорони гrрацi та звiти про ix виконання,

о хýрнiLти iнструкгажiв та протокоJlи перевiрки знань з питаrъ охорони прачi;

. книги, }qрнаJп{. звiти гlро профiлакплчцч робФ},з охорони працi KepiBrиKiB

струю}, рни.\ пiдр оз.riл iB ;

о iнформацiю, звiти про порушенIrя правил. норм та iнструкфй з охорони гlрачr,

с iнформацiю про виконан}lя прlтlисiв, наказiв. розпоряджень та iншоi

органiзачiйно-розпорядч oi док!меrrгацii;
. протоколи зборiв iз прlйняття колдоговорiв i розглялу iх виконашlя;
. протокопи нарад iз питалъ охорони праrц та iншi пrатерiали;

о звiти аулигорiв про невiдповйностi у системi охорони праф, виявленi при

перевiрui пiдроцiлiв.

5.3. Збирае. обробляе, систсматизу,с вжiдн1.,iнформацiю, узагальнюе ii за певний перiол

(мiсяць, квартал, piK). а також гоry,€ Maтepia:T.l статастичноi звiтностi з питаrъ охОРОни

rrрацi iнженер з охорони гrрачi (засryпнrас д}Фекгора з безпsки працi).

5.4. Форму, струкц/ру та обсяг iнформацii для рiзнюi корисгувачЬ (дирекгор

пiдгlрислrства, заступники, головнi спецiалiсти та керiвники с,rry*жб, медичнi директОРи,

завiлчвачi вйдiлень, вiдповiда.lьнi особи) визнача€ iнженер з охорони прац (ЗаСryпнlж

дIфекгора з бе,зпеки працi) (за погодженням iз корист.чвачами) залехсrо вiд ixHix
обов'язкiв, завдань i функцiй.ч сферi охорони праlц, визначених в СУОП, та з }рахуванIшм
гlрiорIтгсгнlо< завдань, обумовленлж факгичнилt cTaHoNl охорони працi на тiй чи iншiй

дiлянцi пiдгrриепtства.

5.5. Iнфорплшчю про факптчний станумов прачi на робочих мiсцях" причини аварiй,

нещаснIд( випадкiв i профзаrворюваIlь, результати профiлакгичноi роботи на пiдприемствi

систематично доводять до вiдома Bcix праuiвникiв. Узагаrьнецч iнформацirо про стан

охорони працi та ефекгивнiсть фу"*цоrr_ч"ання систеil{и. як правипо, оголопrytОть на



зборах (конференцйх) тр_чдового колективl,пiдприсмства, на яких обюворюють хц
виконаннjt прlйня:гого та },мови укладоrшя нового колективного договору.

5.6. Ваlrgтивою порOдvNIовою пцвlшдеrшя рiвня iнформацiйного забезпсчеrшя та

ефекгивностi робсrги з охорони црацi е впорядк}ъання доIý.,меrrгацii. док.чмеrrгообirr-.,
системи дiловодства у сферi охорони працi в цiлоrrу. ,Щля цього у кожному струкryрном},
пiдрозлiлi мае бути перелiк докчментафi з охорони праrц, вести яку обов'язково. Перелiки
складае iнженер з охорони прачi (заст},пнI4к дирекгора з безлеки пращ) на пИставi чинних
нормативно-правових aKTiB з охорони працi, затверд)ý,ють ix наказолr по пiдприслtству.

б. злвдАння тА ФункцIi структурних пцроздIлIв, оБов,язки
ПОСАДОВИХ ОСБ У МЕЖАХ СУОП

6.1. Функцiоrгу-вання СУОП забезпечуе директор пiдприемсгва i реалiзlrс ii через комплекс
органiзацiйнrаr заiодiв.,Щля rрого BiH:

форму,с органiзацiйн.r,, струк,},рч управлiння охороною працi. створю€ вiдповiднi
сл,чжби i призначас посадовIж осiб, якi забезпечlrють розв'язання конкр9тник
завдань з охорони працi та здiйсrтоють органiзацiйно-технiчне, оператtшне i
N{gтодшIне керiвницгво дйльнiстю струкг}рнрп пцроздiлiв у }rежах СУОП:
визнача€ комплокс споцiальних функцiй управлiння охороною працi i KoHKpеTHID(

цiльових завдань. якi мають розв'язувати вИповiднi струкrr,рнi пiдроздiли
та слl,жби;

встановлюе функцiона,lънi зв'язки мiж стрчкгlрншrи пiдроздiлапли i сл_чжбами.

порядок ixrrboi взаемодii:

розподiляе обов'язки. права та вйповйальнiсть керiвникiв i фахiвчiв за виконання
KoHKpeTHIдi завдань i фчнкuiй, вiдображенrrя i.x _v вiдповiднr.ж положенruтх про

стрl,кwрнi пiдроздiли та в посадовюi, iнстрr,кцiж:
сприяе створенню i забезпеченню функцiоцування кабiнец"охорони працi, що е

центом органiзаrtiйно-мsтодичноi та навчаJъно-пропагандистськоi роботи з

охорони rрачi на пiдприсrrrствi:

юryе вiдповiднi органiзацiйно-розпорялчi док}-}lенти (положення, накази);
вживае оперативн}D( заходiв д,тя з абезпечоннr{ функцiоrп,,ванrrя С УОП :

реалiзl,с дисциплiнарнi, ад,лtiнiстративнi та iншi заходи вIlлив},. спряпtованi на
пiдвищення персональноi вйповйаьноgгi KepiBHlжiB (вiдповiдаi"ьнlа< осiб) i
фахiвцiв за невиконання cBoi.x обов'язкiв. передбаченюr СУОП. а робiтникi
недсrrриманнrl вимог iнструкцiй з охорони гцrацi на робочlж шriсця.i.

6,2. фганiзацiйн},струкry.-ру.чправлiнrrя охороною прачi форм\.ють на пiдставi
ОРГаНiЗаUiйнОi СтРl,ктlри управлiнrrя пiдцrиешtствопr" пiдпорядковчють BciM принrцлпалr

чщr авлiння, притаIur аннишr специфi цi п iдприсмств а.

a

a

a



6.3. Управлiння охороною прачr здiйсшоють на Bcix рiвнях органiзачiйноi струкryри
(пiдгlриемство. шlедичнlдi центр, вйдiлення, вiддiл, робоче мiсце).

6.4. Об'скгами управлiнrя е:

о робочi процеси, обладнання, булiвлi" споруди, irrKeHepHi мережi та терltюрiя

пiдгlриемства, робоче середовшце та умови прац1, що форм}ють у uiлому piBeHb

охорони працi на пiдприемсгвi;
. дiяльнiсть функuiональнюi сл.чжб та iнших стр,чкryрни:i пiдроздiлiв, спРямОваНа на

забезпечеrшrя безпеки цrацi, запобiгання вlаробничом_л, травrrrатизпry i
профзахворюванюIм, забезпечення дотр имаш{я на рбочrх lt ic цях ВИl!ОГ

нормативно-правових aKTiB з охорони прац;
. персоналпi.щlриемства.

6.5. Угrравлiнrя охороною прац на пiдприемствi здiйснюе його дирекгор, який

зобов'язанlй створ!rти i забезпечити встановленi чшrнипл законодавствопt i нормативно-

правови}rи zктами умови гrрацi та несги особисry вiдповiдальнiсть за i\ дотримання.

6.6. Викоцчють управлiнськi рiшення з питань охорони працi та забезпечують

dlункцiону-вання СУОП у струIс1чрнж пйроздiлах керiвники цlлi пiдроздiлiв.

6.7. фганiзафfoiо-мgгоди.lне керiвницгво i коорлиначiю дiяльностi Bcix струкryрrпш

пiдрозлiлЬ пiдгlриемства в моlrсах СУОП здiйснюе iнжене,р з охорони працi (засryпrик

дIФеlсгора з безпеки праd).

6.8. В управлiннi охороною працi, KpiM штатншi посадовю( осiб i струкryршж пiдрозrцiлiв,

бере 1olacTb уповновtDкена найманими прафвниками особа з питань охорони працi,

завданюI та функфi якоi визначенi вiдповйними положеннями.(за потреби)

6.9. У цiлом.ч органiзачiforу струкryру управлiнrrя охороною праф координуе iнженер з

охороЕи црацi (засryпник дирекгора з безпеки прачt). Вiдповйно до чинного на

пiдгlриемствi положення (розробленого згiдно з НПАОП 0.00-4.З5-04) BiH мае необхiднi

повноваження та бере !часть у виконаннi Bcix функцiй, пов'язанlаl iз забезпеченням

безпеки працi.

6. l0. ПеревФкне право розробляти i подавати дIФектору пiдгrриемства на розгJuIд та

затвердження органiзафйно-розпорядчi докумекги з ItиT,lHb охорони працi пrае iнженер з

охорони rrрацi (засryпник директора з безпеки працi). Якщо TaKi докулtенти розроблюють
iншi cTpyKrypHi пiдрозлiли (сrryжби, вiддiли тощо), докуý{енти обов'язково поюдхсу,ють iз

iнженером з охорони прачi (засryпник директора з безпеки працi).

6.1 l. Щiльовими завданюINIи управлiння охороною працi на пiдприемствi е:



. забезпечен}ш професiйного вибору працiвникiв окремих професiй:

. органiзацй та проведешrя HaBчaIlIt I гrрацiвнлпсiв iз питаrь охорони працl;
о забезпечен}ц нормальню( санiтарно-гiгiенiчншr умов гrрачi на кожноN.ry робочошry

мiсцi;
о забезпе.lелшя працiвникiв засобами irцllвiду*ального захисту:
. забезпечення огпимаJIьнLft режимiв праф та вiдпочиrпсу прафвru,lкiв;
. органiзацiя лirсувально-rрофiлакгичного обс.rryговуванюl;

о забезпече ння безпечног0 ведення лi-_ку-- валь HlTc процес iB ;

о забезпеченЕя утримання в належно}ry cTaHi обладнаrшя, засобiв колекгивною
захисту, буцiвеrь, спор}д i терlтгорii пiдприемства;

о забезпечення дOтриманIilI працiвrиками пiдприемства правил, норм та iнструкцiй
з охорони працi, профiлакгика порушень;

. соцiальний захист гlрачiвнrпсiв (соцiальне страхуваIIня, ншанIuI пiльг i компенсацй
за робоry iз шкiдлlшими та вilккими уNIовами працi тощо).

6.12. Щiльовi завдаr*rя на Bcix рiвнях управлiння базуються на типовlr\ функцiж
упРавлiння i Забезпечують форпllrванпя безпе.rншi умов працi на пiдrrриемствi.

Такими функцiями е:

. пропrозування i плаrтчвання заходiв,

. органiзацй. оперативне керiвницгво i коордиrry,ванюI робiт;

. ко}проJъ стану охорони прачi та функцiоrryвапrи Суоп;
о облiк, аналiз та оцir*оваrшя стаЕ,ч охорони гlрацi та ефективностi функцiонування

СУОПl
. стиNryлювання (мотивафя) профiлактичноi роботи з охорони працi та запобiгання

порушонню правил. норм та iнструкцiй.

6,13. Перелiк цйьовюi функфй i завдаrъ 1ттравлiння охороною працi, ix розподiл мiж
mдроздiлами i службами пiдприемства наведенi у додаж}, l. Обов'язки з охорони праф
KepiBHlTKiB, фахiвцiв (вйповiдальнlа< осiб) та iншlдi прачiвникiв, якi мають бути
вiдображенi в ixHix посадов}ж iнструкrшж. наведенi у додатку 2.

7. плднувАння тл ФlнАнсувлнItя роБIт з охорони прАцt

7.1. Профiлактиtlну* робот},з охорони гlрацi на пiдrrриемствi планують за такими
принципами:

о робога мас бlти системною, порsдбачати розроблеrшя перспективнкх,

довюстроковlлi з аходiв:
. у cтpyкrypi планiв робiт завlцли мае бути прiорlтгетний напрям - розподiл

матерiа:ъних, тр}цовюr i фiнансовюr ресlрсЪ:



. IuIани (графiки), що вйображають рiзнi напрями дiяльностi у сферi охорони прац,

мtlють бути в:иемопов'язаними, забезпечувати узюджене i комплексне рзв'язаrпlя
питань, пов'язанлD( iз реалiзачiсю кожною вкJIючоного до плану заходу;

о Bci плани з охорони праui маrогь бlти спрямованi на реалiзачiю цiлъовкti завдань

СУОП. приfuiятюi на певнlй перiод для пИприемства або окремого структуРнОг0

пiдрозлiлу, з !рахyванюIм фактичного стану охорони працi;

. що тривалiшlй перМ охоIIJIю€ плаIц то бiльше погрiбно Його кориryвати та

вдосконаJIювати.

7.2. Планування робiт з охорони прачi перелбачае визначеннrI зав/ц.rнь пiдроздiлам i

с:ryтсбаМ пiдприешtсГва. ПрИ lpolv{_y вкtlз\lотЬ строки i посадових осiб. вйповiдальнк,i за

виконанrul (як правило, з числа KepiBHlaciB струк}рних пйроздiлiв).

Плацчвання прфiлакгичноi робоги з охорони rцrачi здiйснюють:

о у цiлому на пiдприемствi - iнженер з охорони прачi (засryпник дIфектора з

безпеки прачi);
r у функчiональних службах - засry-пники дIФекгора, керiвrики вi/цiлiв,

вiдповЦаrьнi особи;
о y медшIншi цекграх - медичнl дирекrори, завiл.чвачi вiддiлень;

. ч вiддiлФ( - начal:lьццци giлцiлiв.

7.3. ПлаlryrОть робоги з охорони працi за рез_чльтатами ко}пролю, аналiзу та оцirповання

стffý, охорони працi, визначон}ul прiорlтготнlтх напрялtкiв дiя.тьностi у чiй сферi.

Вш<iдrммиданими лля форп,ry,вання гtланiв е:

. резчльтати Bcix вl.tдiв коrrгро.тпо, здiйсrпованого посадовими особами i с.lryжбами

пiдприемства.
. приписи i вказiвкиорганiвдержавною нагляду i подання страхових експертiв:

. матерiалп,l розслiдуванtlrt причип виробничrо< неполадок та аварiй, нýщаснш(

випадкiв i профзахворювань ;

. щ)огнознi харакгеристики ocHoBHID( наrrрямiв дiяrьностi пiдприемства. йОЮ

струкrypшл( пiдрозлiлiв, перспективи ix розвlтгlg";
о нормативнi акги з охорони працi пИприемства, якi регламекryЮть номенклаryРУ,

порядок i перiодичнiсть проведення гrрофiлактlFlних заходiв;

о накtlзи, протоколи нарад з питань охорони гrрацi;

. пропозицii уповноваженоi нйманими працiвлпаками особи з питань ОхОРОНИ ПРаЦi,

оIФемЕх фахiвфв i робiтrпткiв.

7.4. Вiдповiдно до чинною зiконодавства та нормативно-правовюi акгiв з охороtil,l працr

на пiдприепrствi розробJuIють :



. рiчний план комплексних заходЬ з охорони працi (додаток до роздiлry кОхорона
працi>l колективного договору);

. IIпан заходiв длJI приведеншI у вiдповЙнiсть до вимог безпеки дiю.lих структ,чрних
пiдроздiлiв (вибухопожежонебезпечrrих об'сктiв) пiдприемства та забезпечеIfiя
iхtъоi безаварiйноi робоги фозробляють, за псrгреби, на вимоry органiв дер)мвноrо
наглядцу):

о рiчний план заходiв з охорони гцrашiсцчжбиt структ\,рною пiлрозлф,:
. оператI8rмй (квартальний або мiсячний) rrтан зоiодiв з охорони працi слчжби.

стр.чк},рного пiдроздiг"- (за потре би).

KpiM зазначени",i планiв, розробляють цiьовi плани (графiки), яки]чrи передбачають заходи
певног0 спрямчвання:

. план (графiк) навчання i перевiрки знань гlрацiвникь з питань охорони працi;
о графiк розроблення (перегляду) iнструкцiй та iншlдi нормативних акгiв з охорони

прац У структyр}tr,тх пiдроздiлах п iдгlр ием ства.

7.5. Рi,lний план комппексних заходiв з охорони rрацi розробляе irnKeHep з охорони гrраф
(засryпник дцректора з безпеки працi) на пiдставi пропозlаtiй Bcix служб i струкry,рних
пiдроздiлiв пiдприемства.

За погреби, проект плану комплекснtil( заходiв Tuo>lýTb дати на розгляд дIФекгору
пiдгrрисмства. на спiльне засiдання адлriнiстрацii пiдприемства за участю вйповiднlд<

фшiiвцiв пiдприсмства, а також представникiв мiсцевлпi органiв державного наглялч,

робочою (регiональною) орган_ч виконавIIоiдryеюцi Фонду соцiаrьного страlування (за

погодженшIм iз ними).

7.б. Плани заходiв дJul приведен}ш у вiдповiднiсть до вимог безпеки дiючlтх cryyкr_vpm.Tx

пiдроздiлiв пiдцrиемствата забезпечен}u ix безаварiйноi робоги форпryють сцчжби
головн[Lч фахiвцiв за участю iншлтх вiддiлiв i слчжб. Щип.rи планами передбачають

кошgетнi шляхи реалiзацii технiчноi полiтики щодо знIrкення рiвrя небезпоки oKpeMID(

об'ектiв i полiпшення ушrов працi (вдосконален}fl тФшологii, замiна i модернiзачiя
обладнанrя i комунiкацiй. засобiв кокгролю тощо). Робоги, якi плаrryють служби за цим
планоl!I, il.Iо)Iý-гь бlти вк.тшоченi окрепrим роздiлолr до ixHix загаJIьнIд( планiв роботи. У
tроI\{.ч випадк},окремий план по пiдприемству в цiлом1, можна не складати,

7.7. Рiчнi плани заходiв з охорони rrparu с"тужб струкгурнID( пiдрозлiлiв форщчють на
пiдставi плаrrу комплекснртх заходiв з охорони працi та гLпац, заходiв з пр}ведення у
вйповiднiсть до вимог безпеки дiючих струкг}?нLD( пiдрозлiлiв (об'сктiв). KpiM того, до
них вкJIючають трудопriсткi i довгостроковi заходи, передбаченi актами коIlплексних
обстежень i цЙьовlаl перевiрок, приписаNrи органiв державного нагJuIдJ- i сл.чжб контролю,
наказами та розпорцдженнями. Необхiднiсть ix виконання залежить вiд факгичною стану



y}Iов безпеки працi у пiдроздiлi. ,Що шого плану також включають органiзачiйнi заходи.

обсяг i перiодлшпiсть якю( регламентованi СУОП,

7.8. Плани робсrги з охорони прац служб i виробrпачик пiдрозлiлiв узгодтсутоть iз

iнженером з охорони працi (засry-.пникоNl директора з безпеки працi), плани рОбСги

iнженера з охорони працi (засryпника дрФекгора з ftзпеки прачr) заJIежно вiд заходiв. якi

до ни.li вкlточенi, - з вiдповйgцу11 зi/цiлами i службапли пiдприемства.

7.9. На пiдставi рiчнrа< планiв робiт з охорони прачi, а також необхйностi оперативно

розв'язувати питанIя охорони працi, що постас в гlроцесi дйльrrостi, здiйсшоють

оперативне планувtlннrл. Воно Дае ЗIчIоry конкретизувати робоry з охорони гrрацl на певний

перiод (пliсяць, квартал) i забезпеч.чс необхйний темп профiлакгичноi роботи.

7.10. Оперативне плануваннrI робiт з охорони працi, за потреби, здiЙснюють у струк}РнИХ

пИроздiлоi i сцчжбах, атакожу с:ryжбi охорони працi.

7.1 l. Iнженер з охорони гlраui (засryIтник директора з бозпеки працi) здiЙсrпос РОбОry За

рiчними i розроблеrмми на ix пйставi (за погреби) оператившами (квартальнипr, мiсяT ним)

планами, затвердженими дирекгором пiдцrиемства. ,що планiв робiт включають Bci заходи,

якi проводlтгь iнженер з охорони прачi (засц,пник директора з безпеки працi) абО ЯКi

проводять за його _ччастi, у межах чинного на пiдгlриешrствi полохен}ш про Слу-жбу охорони

працi.

7.12. Вiдповiдно до чинног0 законодавства фiнансування зоiодiв з охорони гlрачi

здiйсrrоють за рахунок власних кошrгiв пiдприемсгва. Порядок розроблення, поюдженюI,

затвердженн,s планiв та ix фiнансування визначають за впровадженою на пiдгlрисмствi

системою плац\ъання i фiнансового забезпечення (е складовою загальноi систе1\Iи

управлiння пiдприепrствопл). Вона базусться на вiдповйню( законодавчюi i нормативн}D(

aкTilx_. що реглаNIентуоть господарську дiяльнiсть пiдприемства.

7..l3. Виграчalють кошти, видiленi На ОХОРОIГ}- прац, вйповiдно до Перелiку заходiв та

засобiв з охорони працi, витрати на виконанIuI i прlцбання яких включilють до валовк:(

BpITpaT, i в межах. визпаченrх Законом про охорону праф (ст. l9), - не менше 0.5% вй

фоrцу оплати прачi за попереднiй piK.

8. ОПЕРДТИВНЕ УПРДВЛIННЯ I КООРДИНУВДНIlЯ РОБIТ З ОХОРОНИ ПРДЦI

8.1. Оперативне управлiння та координ}.*вання робiт (далl - оперативне управлiння) З

охорони гlрацi здiйснюють за органiзафйно-фуrкцiона.гьною струкг}рою управлiння
пцгtриемством.



8.2. Оперативне управлiння забезпечуе флеспрямовану дiяльнiсть Bcix учасникiв процесу

управлiння щодо виконан}ul ImaHoBIa< заходiв та вжиття оперативнLD( зачодiв, щоб усунути
виявленi невiдповiдностi, порlrшенIrя правил. норм та iнструкцiй з охорони гlрацi.

8.3. Оперативне управлiнrш з охорони праui на пiдприемствi здiйсrшое iнженер з охорони
працi (засryпник дIфоктора з бозпеки працr), у струкгl,рних пiдроздiлаy - корiвнlжи
пiдроздiлiв.

8,4, Основне завдання оперативного _чправлiння - швидко чсувати виявленi порушен}uI"

забезпечувати чiтк1, взаемодiю мiж 1ciMa 1часникаýrи процесу управлiвня охороною гlрачi

при BlжoHaHHi:

о зотв€рдженI,Di шtанiв робiт з охорони прачi:
о наказiв i вказiвок вищих органiзачiй;
о наказiв, оперативнI,[t вказiвок керiвницгва пiдгrриепtства;
о приписiв органiв дфжавного нагляду i слуrкб контролю пiдприемства:
. заходiв за актами розслi.ryвашrr нещасни\i випадкiв, професiйник захворювань

та аварiй;
о рiшень нарад iз пигаrъ охорони гrрацi тощо.

8.5. Оперативне управлiння охороною праф здiйсшоють, як правиJIо, за резуJIьтатами
контроJIю стаЕу охороли працi у струкryрню< пiдрозлiлах i на пiдприемствi в цiлому.
Основними форплами оперативного управлiнлш е: виданtц наказiв та розпоряджень iз
вiдображення}t у Hи.li конкретних оперативЕ}D( заходiв дJuI ус}нен}ш вIrIвлених недолiкiв,
коригчвакil{ (за потреби) затверджелпо< планiв i встановлення HoBID( завдань. проведеннJI
нарал iз питань охорони цrачi.

9. КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦI ТА ФУНКЦIО}IУВЛННЯМ СУОП

9.1. Органiзацiя та здiйснення контолю

9.1.1. KoHTpo,1lb с однiею з найважливiшlж. найбiльш вiдповiда:ънlтt i трулоrплiсткlж

функцiй СУОП. BiH дас зNrоry отрим\,вати оператLrвну та достовiрrw iнформацirо про стап
охорони працi та профiлактlачноi роботи з охорони гlрацi на тiй чи iншiй дiлянф або в
цiломч на пiдприемствi.

9.1.2. Мета кон:гролю - запобiгп.r та вIrIвити на стадii проекry-'вання, будiвниrцва,

роконсrрукцii, модерпiзацiiта поточного експгу-атуваrшя об'ектiв пiдприемства порушоння

Стаlцартiв, норм i правил охорони працi та безпеlс.t працt, а також перевiрrги виконаню{
слryжбами. посадовими особами i робiтникапrи обов'язкiв з охорони працi,

регламентованIгi СУОП.



9, l . 3 . Система контроJIю, що дiе на пiдприемствi, мае забезпечувати постiйне 0тримашrrl

iнформачii, як про стан охорони праф на пiдприемствi в фломУ - дJuI прийнятгя

кардинальнпхрiшеrъ, так i оперативноi iнформацli гrро харilкгср порушень безпосередъо

на рбочюt мiсцях, у мiсцях проведенrrя pбiT - щоб вжlвати оперативних заходiв дlи
запобiгання травмам та нещасним випадкам.

9.1.4. Залеясrо вй цiлей i завдань суоП система коrrгролю передбачае по€днання

найбiльш прийнятrпл* для пiдприемства вцдЬ контролю:

. запобfuсrого;

. особистого (самококгроль) на робочому мiсф;

. оперативною на piBHi безпосерелнiх керiвникiв pбiT;

. ко}гролю на piBHi KepiBHla{TBa виробничого пiдроздiтry;

. коЕгроJIю на piBHi керiвншtгва пiдгlриемства;

. цiльовrлr перевiрок;

. конгролю за виконаннJIм гlрацiвнrп<ами вимоr правил, норм та iнструкфй з охорони

праrrt;

. громадського коI{гроJIIо.

9.1.5, Для струкryрнЕк пйроздiлiв iз низьrсам piBHeM органiзачii охорони гlрачi та безпеки

rфаф, профiлакгичноi робоги з охорони прачi та значним зростiшlUtм виробrичого

травматизму нtlказом дрФекгора (за поданням iнженера з охорони прац (заст_чпник

дIФекrора з безпеки граш)) вводять на певrпай перiод режим особливого кокгроrпо. Ще

посилю€ уваry адмiнiстрачri та громадськlл< оргакiзацiй струкцрного пiдроздirry i
пiдгlриемствадо питань охорони працi, полiпшення стану коЕгрольноiта профiлакгичноi

роботи з охорони гФацi i знижонIUI вl.робrпачою травматк}му. Додатковi зt}ходи,

обумовленi особливим РежиNtоIlr ко}гролю, а тzlкож вйповiдальнш{ посадовlаi осiб

вpвначають у Полохеннi про особmазий режишr роботи з охорони прачi i похсеrкrоi безпеки

(лолаток 3).

9.1.6. Iз огля/ry на флi i завдання СУОП, зокрема, системи коЕrроjlю, основними

нtшрямами коIпроJьно-профiлакгичноi дiяльностi, е конгроJIь зit:

о дотриNIанлшм стаrцаргiв, булiвельнlлi норпл i права,I з охорОни гlРаЧi На СТаДii

гIроектування, будiвшаlгва, реконструкцii (модернiзафi) об'ектiв пiдприемСтва;



a

a

\триманням за безпечною оксruýlатацiею потенцiйно небезпечшr( об'ектiв та

об'ектiв пiдвшценоi небезпеки, обладнашш, транспортнлтх засобiв, засобiв
колективною захистч. бlцiвель, споруд i терlтгорii пiдгqrиеп.rства:

належним оформленням i безпечним веден}urпr лiкчвальнюr процесЬ, рiзних видiв

робiт, у топ,ry числi робiт iз пйвищеною небезпекою;

умовами працi на робочш. мiсцях;
виконанняNI керiвниками i працiвнлпсами cBoix обов'язкiв з охорони працi,

реглап,lентованI,tх СУОП i вiдображених v вiдповiднlдi положеннях про стрlrкцрнi
пiлрозлiли. посадових iнстрчкчiж, iнструкцiях з охорони працi (за професiяпrи) та
iншlл< органiзацiйно-розпорддчю( док}.*IчIентах пiдприемства.

Об'ектапли коrrц)олю е:

струкry,рний пiдроздiл (дiльниця), робоче пtiсце, а також лiку-*ва:ъпиЙ
(технологi.lний) прочес. обладнання, транспортнi засоби, бунiвлi, споруди.
терrтгорiя пiдприелtства, робо.lе середовLшlе та \,Nlови пращ. якi е невiд'еýtною
складовою трчдового процесу та форпryють piBeHb охорони працi на пiдприемсгвi:

функцiональна та трудова дiяльнiсть cTpyкrypнI,lч. пцроздiлiв. посшовllri осiб i
прафвншсiв пiдприеtплства у межах СУОП.

9.|.7.

a

9.1.8. КОкгрОль, як вIц трудовоi дiяльностi, планlтоть, органiзовl,тоть, кориý/ють
(коордиrryють) i здiйснюють на Bcix рiвнях чправлiння.

9.1.9. Якiсть контролю, його оператлвнiсть, об'ективпiсть i достовiрнiсть залежать вИ
ставлен}uI до виконання цiеi ф_чнкцii посадовкх осiб i робiтникiв, якi здiйсшоють конгроль.
Контрозъ мае б\,ги невiд'€ltлною частиною i,xHboi трудовоi дiяльностi.

9.1,l0. Вйповiда.пьнiсть за оргаrdзацiю i здiйснення коЕгроJIlо }, cTpyкI},pнlo;. пiдроздiлах
пiдгrрислtства HecvTb керiвrrики цик пйроздiлiв.

9, l. l l. КОrrгРоль мае блти системним, своечасни}I i плановим, Це дас зNIоry оперативно
отриNryвати об'екгtlзну-- i зп.riстовну iнфорп,rацiю гlро сryпiнь вйповйностi вимогам
стандартiв, норм i правиJI охорони прачi. а тtкож технологiчнiй, експлуатацiйнiй та
органiзацйно-розпорядч iй документацii пiдприеп.rства.

9.1,l2. !ля кокгроJlIо стану охорони прачi у конкретнюi випадк.ж потрiбно розробипа
методи i засоби проведеншt вимiрюваrъ piBHiB i параметрiв шкiд.шrвп<, та небезпо.lнlлч

факторiв, оцiнювашrя (дiагностики) безпеки обладнаrшя. лiку-вальнкli процесiв, якостi
та с фективностi з асо бiв з ахисту-- працiвнlжiв,

9.1. l3. При здiйснеrтrri коrrгротпо обов'язково з'ясовlтоть причини виявленI,D( вiдхилеrъ
вiд норпr i правил охорони працi. Офоршr.гпоють (в установленоNry порядry,) отриIuаЕу
iнформачirо на Bcix рiвнях управлiння посадовi особи (слу,жби), що здiйснюють контроJъ.



9.1. l4. Загальне методиttно управлiння та координ},ваннrI дiяльностi Bcix структурних

пiшозлiлiв пiдгlрисмства з реалiзацii системи кокгроJlю за станом охорони гlрацi на

пiдприемствi здiйснюе iнженер з охорони прачi (заст,пник директора з безпеки гrрачi). BiH

щорОк"Y, iз оглялч на фактичний сган охорони працi у структlрних пiдроздiлах, встановJIюе

строки та порiодичнiсть проведенrrя оlФемих видiв контроrпо, розробJuIе за }частю iншшi

сл_лжб i пiдроздiлiв графiки коN{ппексних обстежень i цiльовиri перевiрок. vзагальшое i

систе]\Iатизуе в цiлому по пiдприетrлств.ч результати Bcix влцiв кошгролю.

9.2. Запобilкний контроль

9.2.1, Запобiжний контроль здiйснюють фахiвui пiдприемства iз залYченьrяпl (за потреби)

спефальнI4{ органiзаЧiй, щоб забезпечитИ дотриN{аннЯ стандартiв, будiвельнlж норм i

правил з охорони працi на стадiях проекryъання. будiвницгва, реконстрl,кцri. технi,tного

переоснащення об'екгiв пiдприемсгва, впровадження нови}i технологiй, засобiв

колективного та i rци вцу-а Jъ ного з ilr( ист\, пр а цi BHlжiB.

9 .2.2. Запобiжний контроль передбачас:

. попередню експертизrч робочою ц)оекц,або робочоi ДОКУItrеНТацii на вйповiднiсть

норN{ативно-правовим акгам з охорони прац:

. органiзачiю перевiрки об"екгiв. територii. буцiвель, спор}д, булiвншгво

феконструкчй) якшi завершена i якi вводять в експцчатафю, ва вiдповЦнiсть

виIvIогаNI державни\ будiвельних HopNI, а також норпt i правил охорони прачi;

. органiзачiю перевiрки обладнан}UI. N{ашин i механiзмiв, якi вводять в експл_vатацiю

на нових або реконструйованrл.i об'ектах, органiзацirо вхiдною кокгролю

обладнаннЯ. засобiВ коJIективнОю та iндивф,альною захисry, пр аuiвникiв, я Ki

надходятЬ вiд заводiв-виробникiв. а також нестllндартного обладнання"

виготовленого на пiдприемствi, на вiдповiднiсть вимогаtu технiчних .vпtoB.

стандартiв, норм i правил охорони працi.

9.2.3, При проведеннi запобiжного контролю кер}rються J_arФHorl }'KЁ*tu"lt_:r|lps*oýpgrý

пЁi};tll (ст. 2l), вИповiдними постановашrи Кабiнчг_ч MiHicTpiB Украiни. постаноВамИ Та

рiшенняпtи органiв державного наглядУ та iншими нормативно-правовиN,Iи актами.

9. 2. 4. Заборонено бlzi внrаrцгво, р еко нстрУ кцй - TexHi,r не пфеос нащення виробrич шl

об'ектiв. iнженернюi iнфраструкцр, об'€кгiв соцiально-к1,,льryрною цризначення,

впроваджеffuI HoBlLx технологiй i засобiв виробrшацтва без попередrъоi експертизи

робочою проекrу або робочоi докt,меrпацii на ix вiдповiднiсть нормативно-правовим

aKTaIvt з охорони працi та екологii. Щi роботи фiнанq"ють лише пiсля отриманIIJI позитивнI,D(

резчльтатiв експертизи.

9.3. Особистий контроль (самоконтроль) на робочому Micui



9,3.1. Кожний працiвник зобов'язаний проводити самоконтроль безпеки працi на cBoe}ry,

робочому мiсцi (або на мiсцi проведенrш робiт) перед початком роботи (змiни). у процесi

роботи i пiсля ii закiн.lенrя.

9.З.2. Порядок здйснеrпrя самококгроJIю дJIя кожноi професii або видlу робiт ý тому.lислi
з пйвищеною нобезпекою) зазначають в iнструкчiях з охорони працi та iнппаr

органiзачiйно-розпорядчI,Di документах, розроблених на пiдприеrrствi.

9.4. Оперативний контроль на piBHi безпосерелнiх керiвникiв робiт (перший ступiнь
контролю)

9.4.1. KoHTpoJ,rь за cтaнo]vl охорони працi та безпечним проведенням робiт на piBнi

безпосередкiх керiвпrлсiв робiт е оперативною форпrою управлiння охороною працi,

оскiльки потробуе оперативнихдiй - вжиття оперативнIо( заriодiв, щоб _чсуцути виявленi

у ходi контролю порушонюI.

9.4.2. Оперативний коrгqроrь здiйсrпоють фахiвф. якиIlr дор!чено керiвнtллво окремими

вIцами робiт, у тоNry числi разовюi робiт iз пiдвицепою небезпекою:

а) перел поtIатком робочого дня (змiни) перевiряють:

. стан органiзацii робочпх Miclp (наявнiсть i справнiсть обладнанrrя, необхiдного

iHcTpyMeKry, цристосувань, заютовок тощо);

о наявнiсть i справнiсть огороджень. стан проходiв, проiздiв, переходiв, умови працi

на рбочшr мiсцях (достатнiсть освiтлеrrrrя, справнiсть векгиляцii тощо);
о HMBHicTb у прафвникiв засобiв irцивi,rr_уа:ьною захисту, ix сгrравнiсть i

вiдповiднiсть харакге,ру виконува}rих робiт;
о наявнiсть на робочж плiсцлl iнструкцiй з охорони працi, знакiв безпеки;

о наявнiсть у праuiвникiв посвйчень та iншж доlс_чментiв, що дають право

виконувати певну робоry;

б) прсrгягом робочого дня (змiни):

о обходять робочi мiсця, контролюють дотри]uання працiвникаIlrи Hopllr веден}uI

робочою (технологiчного) процесу, iнструкфй з охороrи працi, правильrпсть

викор истання запобiтстшi засобiв i засобiв i rцивiд"альногo захисту;

о коЕгроJIюють технiчний стан та бозпе.lне експлуаryъання обладнаrшя,

ваrrгажопiдiймальнlд; машин i механiзмiв, пристосувань, запобiясtlо< пристроiв,

систем веmиляцiiтощо:
. TepMiHoBo вживають заходiв, чоб усуцчти виявленi порчшенru. Порушнlтсiв

прlтгяryють до вiдповiдальностi в чстановленом_ч на пiдприепtствi поряаlс_ч.



9,4.3. Якщо недолiки, виявленi пй час перевiрки. не можна усун}ти на мiсф своiми
счýlами,керiвrп.rк мае доповiсти про це вищому KepiBrlrлcy, яке вr(ивае вiдповiднш< за:rодiв
(виклIж ремонпrоi бригади тощо). У разi виrlвленrul порушень. якi моя9,ть призвести до
aBapii або травмl,ваrrrи праuiвникiв, робй),припиюIють до усунення цLD( порушеrъ, Якщо
вLIIIвили недOтримання працiвrп,lкашlи iнструкфй з охорони працi, керiвнлпt зобов'язаний
попфедrги порушника i наказати дотриNryватися правил.

9.4.4. Фахiвцi, яким доручають керiвнlл_tгво окреNlими видами разовик робiт. у томl, числi
з пйвищеною небезпекою, здiйсrпоють кокгроJъ за пiдютовкоюта безпечниr{

проведенмм цшi робiт в обсязi, передбаченолry iнструкцйiuи з охорони праф на KolжpeTHi

влци робiт.

9.4.5. ВЙповiдальпiсть за органiзацiю та здiйснення оперативного кокгролю несуть як
безпосереднi керiвrики робiт, так i ixHi керiвники (нача,ънlлtи пiдроiцiлiв), якi також
органiзовутоть i з абезпеч!тоть оперативно усуненru виrI влених порушень.

9.5. Контроль на piBHi керiвництва структурного пhроздiлу (другий ступiнь
контролю)

9. 5, l . Кер iвнш( струкг!рною пiдроздiцч (шrелич нlй дIФекгор. завi,ryвач вiддiленtя,
начiuъник вiддiлу. ):

. щодня сл!хае доповiдi пiдлеглlт:i фахiвцiв про стан безпеки робочого процесу,
обладнання, засобiв коЕгролю та автолtатизацii;

о не Рцше одного разу на мiсяць (за графiком) разом iз фахiвцями пiдроздiлу,
За участю уповновФкеною трудового колекгивч з пlтгань охорони прачi, проводить

детальну- перевiрк1, загa}льною технiчноm стану та стацч oxoporfi праrч v
пiдроздiлi.

9.5.2, Якщо графiк перевiрки збiгасгься з графiкошr перевiрки пiдроздi.пу с.lгу-жбою охорони
прац, то цi перевiрки проводять в \'становленому порядку одночасно,

Пiд час перевiрки особ.rгrву увагу звертчlють на:

о резчльтати роботи першого ступеrш коЕгроJIю:
. виконаннrI заходiв за результатами попередrъоi перевiрlса:
. викоfiання плаIlч комплокснЕ\заходiв iз охорони прац, а такожзаходiв,

передбаченIд( актами розслiдування нещасних випадкiв, аварiй. пожеж, пригпасiв

органь державного нагляду i сrryжб кокгролю пiдприемства- накщiв i

розпоряджень:
. cTatн i правильнiсть експлуаry,ванЕJI потенцiйно небезпечних об'ектiв та об'екгiв

пiдвищеноi небезпеки, обладIання та комунiкафй. систом вонтиJIюван}ш, опалgннrl,



освiтлення, а також засобiв автол,lатизацii та механiзаць транспортних засобiв
тощо;

. дотримаffi{rl правип безпеки rrри пiдготовцi та здаваннi обладнанlut в ремонт,
прийпtання пiсля ремоrтп,; наявнiсть i прави.тъне оформлення документацii на
проведенIilI робiт iз пiдвищеною небезпекою- ix органiзаrчю i порядок проведен}ul:

. корист}ъанля праuiвниками безпечними методами гrрацi, дотиNIанruI iнструкцiй
з охорони працi:

о якiсть i результативнiсть оперативного коЕтроJIю, здiйсrпованого фахiвrцми
пцроздЬr_у:

о стан yNIoB працi прачiвникiв, санiтарно-побутовlо< прr.rrriщень i прнстроiв;
о наявнiсть, зберiгання i прави:т,не корист_уваш{я запобiжними пристоями, засобами

irцивiдуа;ьного захисry ;

о наявнiсть iнструкцiй- знакiв безпеки. попередIryваJIьнpD( нагшась i плакатiв на

робочIп мiсцях.

9,5.3. Виявленi в результатi перевiрки порушенIilI усувають опоративно_. за виIulтком тих,
на усунен}lя якюr погрiбно багато часу i робочоi сили.

9.5,4. Якщо необхiдно покарати посадовll'с осiб, фахiвцiв або робiтнlшсiв, якi доtryстили
грубi порушенrя правIтI охорони працi або не вжLuIи ранiше гrрlйrяти:i заходiв. за
пiдсумками перевiрки керiвник пцроздiл.ч готуе подан}я на зменшеrrrя розмiру препrii
вiдповiдлим працiвнrшс ам.

9,5.5. На розс!ц керiвника пiдроздф результати перевiрlс.l мох(уть розшIrIнути на черювiй
нарадi з питань охоро}rи працi та пiдrоryвати наказ про затвердженtul вiдповiднtо* зоiодiв
реаryван}и.

9.5.6. Вйповiдальнiсть за несвоечасне усунення виrIвленрж у результатi кошrро.lшо

пор_ушеrъ i невиконаrпя вiдповiднлх заходiв iз ix лiквiдуванIul несе керiвник пiдрозлiл_ч.

BiH же коrпролюе виконанru цик заходiв.

9.6. Контроль на piBHi керiвництва пiдприсмства (третiй ступiнь контролю)

9.6.1, KepiBHlж пiдгlриеl\{ства на оперативнiй наралi засJry-ховуе iнформафю iнженера з

охорони гlрачi (засцпник директора з безпеки прац), а також (за погреби) повiдомленrrя

керiвникiв пiдроздiлiв i слlу,жб про рез_чльтатиробоги з охорони працi та гриймае
вiдповiднi рiшення.

9,6.2. flирекгор пiдгlриепrства не рйше одною разу на квартал за участю засту*.пника,

керiвникiв пiдроздiлiв, iнженера з охорони rrраф (засryп}ilд( директора з безпеки rrрацi) та
\,повноваженого т\довою колекгиву з питань охорони прачi гцrоволlтгь цiльовi перевiрки
в одном_y або декiлькох пrдроздiлах iз TaKKri питань:



. органiзацiя та результати робсrги першою та друюю сry"пенiв контолю:

. технiчнlй стан та },триманюl б,лиiвель. споруд, примiщень i закрiпленоi територii;

. вИповiднiсть технологiчного, ]ранспортного, енергgтиtlного та iншого обладнання

нормативнiй док\.,меrrгацii з oxopol*l праui;
. ефективнiсть робом веrrгиляцiйни\ установок;
. виконtlншI графiкiв планово-запобiхсlого ремонц,;
о забезпечення працiвникiв спецодяюм;
. органiзацй та якiсть прведе}ilrя навчаннrl та iнструкгажiв з охорони прац,
. виконання наказiв, розпоряджень, приписiв органiв нагляду та служби охорони

праrч;

. виконаннrI заходiв колективного договору за матерiалами розслiл_чванIя нещаснж
випадкiв,

9,7. Органiзацiя комплексного аудt{ту i цiльових перевiрок

9.7,1 Графiка комплексного ауд}fry i цiльовlдi. перевiрок розробляють з урФiуванням
дшIамiки травматизму.*. професiйноi захворюваностi, аварй i заrа.lьного стаý}, охорони
прац, а також профiлакги.Iноi робоги у вrробничlлi пiдроздiлах i на пiдгtриемствi в

цiлопrу. Найчастiше перевiрки слiд проводrти у стрlкцрtпд( пцроздiлах iз важкими i

шкiлtивими умовами працi, а також у тюi. де протяrOм двох-трьо:r ocTaHHix poKiB б_чли

порупен}rя правил, норм та iнстр_чкцiй з охорони гlрачi та випадки травматизIt[.ч.

9.7,2 Програщ,i графiк ко}Iплексною аудит.у розробляе с.гу-жба охорони працi спйьно з

iншими пiлрозлiлами пiдприслtства,

,Що програми комIшексного а!циry, вкJIючalють TaKi пигання:

. стан травлtатизпtч-. загальноi та професiйноi захворюваностi, аварiйностi та

виконанIш заходiв для ix запобiганrrя;
о дOтриманtш встановленого порядку проведення iнструкгажiв. навчаннrl. перевiрки

знаrъ i догryсцу персонал,ч до сапrостiйвоi робоги;
. дотримання технологiчноi дисцlлtлiни i забезпечен}uI безпеки робочlж процесЬ:
. дотриманнrI вимог безпеки при обслl,говуваннi та ремоrrгi обладнання та

комунiкачiй;
. дотриманюI виIuог безпеки при пiдготовцi та гlроведеннi Bcix видЬ робiт, у то}ry,

числi з пiдвищеною небезпекою:
. дотримання вимог безпеки при експлуатацiiтранспорry;
. }триNIанЕя та експщ,ац,,вllнtш виробнrrчж б!аiвель, спорlц, територii

пiдприемства. складiв дrш збфiгання обладнання, BpITpaTH}x матерiалiв.
о санiтарно-технiчний стан струкг}рного пiдроздiцу (вiдтiцу)l
. стан захворюваностi у струкцрнолry пiдроздiлi:
о cTtlн санiтарно-побутових припtiщень _y струкryрному, пiдроздiлi;



. забезпеченrul працiвникiв спецодягоNt, спецвзутгям та iншимизасобами
iндивiдуа:тьного захистч i запобiжrмми пристроями.

. органiзацiя та проведенIilI гlрацiвникапли пцроздiлу профrлактичноi робсrги з

охорони прачi, регла\{ентованоi СУОП.

Тривалiсть комrr,цексного аудиту встановлюють залсжно вiд кiлькосгi об'екгiв i програпrи

аудшу. За потреби на пiдприсмствi пtож\ть провод}rги позаплановlтi комплексний ау,дит та

цiльовi перевiрки. Програм1, i строки ix провсденнrI в кожному KoнKpeTнoil.ry вrтпадц
визначають зllJIежно вiд грlлчин i обставин. за яких виникла потреба iх провести.

9.7.3. Комплексний а!,дит проводить комiсiя з фахiвцiв пiдприелrсгва, У деякюr випадках

до складу KoMicii включають представникiв органiв державного нагляд., робочою
фегiонального) органу виконавчоi дирекцli Фонду соцiальною cтpax},Baнtul та

уповноважеrгу-' наЙмаrп-rпtи працiвникалtи особу з питань охорони працi (за погодженнятrл iз
ними). Сrо,Iад KoMicii вказують у графiry комплексного ауд!fi),або в наказi
(розпорялженнi). якщо аудlтг проводя,ь не за графiком.

9.7.4. Щiльовi перевiрки проводlть iнженер з охорони працi (засryпник дирекгора з бозпеки
працi) за }частю t}ачiвцiв iншюr слryжб або територiаrьrпо; управлirъ .Щерirстрачi за одним
iз напрямiв коItIплексного аудиту або за розроблешш слryжбою охорони гlрацi порядком

проведен}rя цiльовюi перевiрок за вiдповiдною (по мiсяцях року) темаплкою (об'екгом

контролпо). Перевiрки щороIý,, коригуоть з урачванrшм аналiзу стаrý.,охорони гrрацi за

мицчлийрiк.

9.7.5. При проведеннi комплексного аудеrry та цiльовlа< перевiрок слiд керуватися

державниIrи мiжгаrrl"зевими i галузевими норNlативно-правовими актами з охорони прачi, а

також розробленипlи на пiдприсмствi локальнипtи доlý,Nlентами з охорони прачi.

9.7,6. Результати комплексного аудит.ч офорпrrпоють розпоршжеrшям. За потреби, за

результатами коýtплексного аудIтry або цirьовоi перевiрки видають наказ по пiдгlриемству.

9.7.7. Контроль за виконанняNr заходiв дJIя усунення порушень, виrlвленIд( пц час

ко]\Iплексного а_удиry або цiльових перевiрок, здiйсrпое iнженер з охорони працi (заст}тнlж

дIфектора з безпеки прачi).

9.8. Коrrгроль за виконанням працiвниками правил, норм, iнструкuiй з охорони працi
та профiлактика порушень

9.8.1. КокгроJъ за виконан}lrlм працiвшлками правил. норм та iнструкцiй з охорони працi

здiйсrrrоють на Bcix рiвнях 1тtравлiння. Ще обов'язок кожною керЬнlжа i фахiвця
пiдприемства,



9.8.2. Контроль за проведеннJIм оперативного контролю здiйсrпоють вiдповiдно до cBoik

обов'язкiв посадовi особи структур}rих пiдроздiлiв щодня протягол.l робочого дня (змiни).

9.8.3. Доцчщенi працiвниками у процесi виробнrпоiдiя:rьностi порушенлля правил охорони

праф незалежно вiд ix наслiдкiв облiковують. аналiз_чють i вжившоть заходiв щодо
порушнлrrсiв.

9 8.4 Профiлактr.rчну робоry щодо порушень гIравил. норм охорони rrрацi на пiдгlриешrствi

органiзовуе irrженер з охорони прачi (засryпнIж дIФектора з безпеки працi), BiH аналiзуе

порушенtш, BI1UIBJUIе ii причини, готу'€ iнформачiю для ознайомленнrI працiвншtiв

пiдприслrства, здiйсrпое коFrгроль за в}киттям заходiв ло порушrпrкiв.

9.9. Громалський контроль

9.9.1. Громадськлй коrrтроль за дотршrаш{яIu законодавства про охорон}" прачi злiйснюс

уповноважений тр_л,довою колективу з питань охорони праui.

9.9.2. Уповноважений трудовоrc колекгиву з питz}нь охорони працi реалiзуе cBoi
коrrгро;ьнi функцii вiдповйно до чинноi на пiдприемствi системи коЕгроJIю

безпосередлъою ylng1- у контрольно-профiлактичнiй робmi з охорони праlц та

розслiдуваrшi нещасrпл< випа,цкiв. KpiM тою, BiH вiдповiдно до пФедбаченlд<

законодавством прtlв i повноважень може caMocTifolo здiйснювати контроJъ у межах

нормативно-правовюi aKTiB,

9,9.3, Керiвник пiдrrриемства, керiвники струкryрнж пiдроздiлiв i слl,жб, фахiвцi
зобов'язанi проводити ко}rтроJъно-профiлакгичцч робоry з охорони гrрацi в TicHornry,

контакгi та спiвпрацi з гроNIадськими органiзацiями та iхнiми повноважними
представника]t{и.

l0. оьлк, лнАлIз, оцIнювАння тА стимулювАння роБоти з охорони
прлцI

l0.1. Облiк, аналiз стану охорони працi та оцirповаrшя ефекгивностi фупкцiоrгу"вtlннrl
СУОП здiйсrrrоють систематиЕIно на Bcix рiвнж управлiння охороною працi. Облiк та

аналiз вlасiдноi iнформачii про стан умов i безпеки працi, отриманоi в результатi
проведен}u{ Bcix, передбаченIа( СУОП, видiв коrrгролю та iii порiвняння з нормативними

вимогами дае зNrогч оцiнити pealbHlй стан охорони прачi та вжити вiдповiдною

управлiнського вIuIиву. Щей вплив спрямованlй на приведен}ul ,vL{oB i безпеки прачr ло
норNIативнILк вимог i пйвищеr*rя ефекгивностi t}ункцiон1,,ванrш СУОП. Порял iз

органiзачiйно-розпорялIими методами реryлюваr*rя слй застосовувати окономiчне

мотив\,вання робсrги з охорони гцrачi.



l0.2. Органiзацiю облiку та звiтностi (у тому числi статисти.Iноi) з охорони прачi в цiлоrrrч

по пiдприемству здiйсrпос iнженер з охорони rrраф (засryпIflд( дlФекгора з безпеки прачr),

а у cTpylшl.pHla< пiдроздiлах - ixHi керiвнlжи.

l0.3. У струlrry,рIilD( пiдрозлiла:t систематI+Iry профiлакгшrцч робоry з охорони працi

забезпечують на piBHi KepiBHш<iB ст)*кryрню( пiдроздiлiв, фахiвцiв та безпосереднiх

керiвникiв робiт.

I0.4. Облiк rrрофiлактичноi роботи з охорони гlрацi (виконанtlrl передбаченюi СУОП
органiзаuiйно-технiчнюr зDiодiв, _y Tolrly числi щодо виявленLD( порушень) _у струкryрних
пiдрозлiлшi здiйсrтоють керiвлп.tки cTp}/KTlpHIrx пiдроздiлiв та фахiвцi, якi е
безпосереднiми керiвнlжами робiт.

I0.5. Облiк показникiв стану умов i безпеки прац1, а тlкож пiдготовку- матерiалiв
статистIlFIноi звiтностi (за встановлеrш.lшrи формами) органiзову€ та здiЙсrпое iнженор з

охорони гlрачi (засryпник дIФектора з безпеки працi) за 1"racTi iншlж с.ттужб пiдприспtства.

10.6. Керiвrпаки струкryрних пiдроздiлiв щокварта.ц/ подають до с:ryжби охороrи працi
звiти про проведену профiлакгrrчцч робоry з охорони прачi (у Tol4y числi фахiвrдями
пцроздilrv).

l0,7, Iнженер з охорони rrрацi (засryпник директора з безпеки прачi) щоквартал.ч i за

пiдсумками року юry-'е звiт про стан профiлактшIноi роботи з охорони гrрацi на

пiдприсмствi та у йою структ}рнюi пiдроздiлах.

l0.8. За рез.чльтатаNли контролю i облiку аналiзlrють робй},з охорони граф у cTpyк},pнIоi
пiроздiлах i в флошry по пiдприсмству за певнлй перiод (мiсяць, квартал, piK).

l0.9. Основою для аналiзч та офшовання стацу уN{ов та охорони прачi е €дина державна
система показнlжiв облiку умов i безпеки праф, показникидержавноi статисгичноi

звiтностi про виробничий травматизм, профзахворюванiсть, пожежi. дорожньо-транспоргнi
приюдита aBapii,

l0.10, УзагаJIьнен,ч iнформачiю про стан охорони rrрацi та рез.чJIьтати профiлакгичноi

роботи по cTpyкrypHкt пцроздiлах i в цiлому по пiдприемству, пiдютовану iнженером з

охорони працi (засryпникоIлt дIфокrора з безпеки праrц), обов'язково розглядаiоть та

аналiзу*ють на Bcix рiвнях управлiння директор пiдприемства, заступники. юловнi фахiвф,
керiвники служб, вйдiлiв, струкryрril{х пiлрозлiлiв, медичнi директори та iншi фахiвцi -
безпосереднi керiвrп.rки робiт,

l0,1 l. Узагальнену iнформацilо. як правипо, розгJIядають:

. щомiсяця - на нарадах у керiвникiв струкг}рнlоi пiдроздiлiв;



. щороцу - rra зборах трудового колективу йдприемства,

l0. 12. Основними показникаNIи дJuI оцiнювання стаЕ)- охорони гrрацi, результатiв
профiлакгичноi роботи в кожном\,струкг}рношrу пiдроздiлi та в цiлошry по пiдприсмству. а

також оцirповання ефекгивностi функцiонувttннrt СУОП на Bcix рiвrrп< управлiння е:

о рiвеrъ виробничого травматизм,ч (коефiцiенти частоти та важкостi);

о рiвеrъ захворюваностi. пов'язаноi з yшtовами працl;

о кiлькiсть rrрацiвнlжiв" зайнягих в чмовах працi, що не вiдповiдають HoplraпI;

о кiлькiсть обладнанtя, цо не вiдповiдае виIuогаNt норI\rативно-правови\ акгЬ з

охорони працi:
о кiлькiсть технологiчних процесiв, цо не вйповiдilють вимогам нормативно-

правови.'l акгiв з охорони працi;
о зафзпеченiсть працiвнlжiв засобапм iндивф,ального та колекгивного захисту;
о наявнiсть санiтарно-побутовl.t-ч гримiщелъ.
о рiвеrъ дотршtання працiвниками вимог правил, норм та iнструкчiй з охорони

пРац:
. витрати на дотриманнrI всгановлених HopмaTrmiB. пцвшцення поточною рiвня

охорони працi та запобiганrrя нещасним випадкам на пiдгlриспrствi;
. вlrграти на пiльги та компенсацii за робоry у незадовiльнлх yмовах працi;
. в}rграти на соцiальне стрlD(ування вiд нещаснж випадкiв i профзахворювань.

10.13, Не рiдше, нiж раз на piK накzlзоNI по пiдгlриспrству пiдводrь пiдсуплки робоги з

охорони працi. У ньолry аналiз_\ють зага:ъrрrй стан охорони праui у стр_укг_\,рню(

пiдроздiлоi, гrрофiлакгичну- робоry, з порушниками. оцirпоють сr},пiнь уrасгi у чiй роботi
керiвникiв струк)рних пiдроздiлiв i фахiвцiв, виконilння ними обов'язкiв у межах

впровадженоi СУОП, окреслюють KoHKpeTHi заходидJlя полiпшеrшя стану охорони прац у
струкry,рш{х пiдроздiлаt i в флому по пiдприсмсгвrч,

l0.14. ЗrпокеннJI тавNIатизпtу- кiлькостi неполадок та аварiй, дотриманнrl працЬншсами
правил, норм та iнстр,чкцiй з охорони працi сприяе безаварiйнiй роботi, пiдвшценrпо

продуктивностi прачi. Стан охороrп.r працi та безпеки прац1 е одним iз чинrпжiв, що
впливають на виробничi та eKoHolti.lHi показнлп<и робоги пiдприемства.

l0.15. ,Щосягн.r"пай у результатi цiлеспрямованоi профiлактrrчноi робсrги piBeHb стану-

охорони гtрацi та безпеки труда, показники виконання програми е пiдставою д.пя

офrповання та стим},лювilн}лrl роботи колективiв струк}рню( пiдроздiлiв, керiвникiв.

фжiвцiв i робiтникiв за звiтний перiод.

11. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПРЛЦIВНИКIВ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ОХОРОНИ
пршI



l ] .l. Yci працiвнш<и пiдприетuства Nlають дOтриN{,чватися дисциплiни. правил_ нор]\{ та

iнстр_чкчiй з охорони прачi у Nlежах cBoix обов'язкiв i вiдповца,ъностi_ регламентованLD(
вiдповilцrими стаrцартами. положен}uIми. iнструкчймита iншою органiзацiйно-

розпорядчою докчNIgнтацiею пiдприеlrrства.

l1.2. Працiвники, виr*ti.ч пор_ушеннi законодавства про праlцо. правил. норм та iнструкцiй

з охорони працi, невиконаннi зобов'язань. передбачених колективним договором,
посадових обов'язкiв- регламонтованих СУОП, rцrиписiв органiв державного наглядч i

вiдомчого контролю, розпоряджень сгу*жб контролю пiдгlрисмсгва, а також наказiв, нес\ть
залежно вiд харакгерч пор},шень та ix наслiдкiв, дисциплiнарц,. адпtiнiстративнr,,.

пrатерiальцч або криlплiна;ъrlч вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства.

Додаток l
до Положення про систе}ý/

управлiння охороною прачi

РОЗПОДШ ФУНКШЙ ТА ЗАВДАНЬ УПРДВЛIННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦI МIЖ
ПЦРОЗДUIАМИ I СЛ}ГЖБАМИ

Цiльовi фуlrкцГi i завдrцillя
OcrroBrri

BlrKoHaBцi
Iншi учасниклr

Органiзаuiя та координування роботи з охорони прачi:

формуваrшя органiзацiйноi структlри управлirшя охороною
праф, cTBopeHmI вцповiднlаi сгу"жб та призначенIuI
посадовик(вiдповiдальни,i) осiб, якi розв'язчють KoHlcpoTHi
завдашul з охорони прачi:

визначеннJI спецiа.тьrппс функцiй i конкрстних завдань. якi
розв'яз\,к)ть вИповiднi пiдроздiли i функфональй слryжби:

встановлення функцiональних зв'язкiв шtiж струfl},рними
пiдроздiлами i сrп.,жбами, розподiл обов'язкiв посадових осiб
у розв'язаннi завдаrъ чправлiння охороною працi;

розроблення та комплокгуванtш нормативно-правовоi
йорганiзацiйно-розпорядчоiдоку-шrеЕгацii;

форлryваrшя банку данID( з iнформацiйrною. нормативно-
гц)авового та Llетодичною забезпеченrя СУОП.

облiк таобробка вихiдноi iнформачii про стан охорони працi та
функцiонуваrrrя СУОП;

аналiзування йоцiнювання стацч охорони працi та ефективностi

функцiошъаrшrя СУОП, розробка, прийнятгя i реалiзачiя

оп

оп

оп

оп

д, оп

д
оп

мд. вк

вк, оп
мд. вк, зв

зв. оп

зв. оп

зв. оп

зв, утк. оп



управлшських рlшень;
о iнформуван}rя fiрацiвлпакiв про стан охорони праui та рез}-JIьтати

ппофiлаrсги.rноi ооботи оп
зв, утк. кр.

оп

Планування та фiнансування заходiв з охорони прачi:

a

a

гц)огноз!ъаню{ стан}, охорони гщацi;

перспективне плац"вання ;

поточне плаrý.,ваннrl (розроблеr*rя рiч ншr планiв);

оперативне плаIý,ъаннrI ф озроблення кварталь н}1\, ;rt ic я.lнпх
планiв)

оп

оп

оп, утк,
зв

оп, утк
зв

зв, пЕв. оп

зв, пЕв, оп

зв, оп, пЕв

зв, оп, пЕв

Контроль стану охорони прачi та функuiонування СУОП:

о запобiжнийкоlтгроль;

. оператIанийкокгро:ъ;

. коFIтроль на piBHi KepiBrпaKiB вrробrпrчю< пiдроцiлiв;

. коFпроJъ на piBнi керiвtмцгва компапii;
о цiльовiперевiрки;
. комплекснiобстежешrя;
. громадськийкоrrгроль;
. вtал.tiрювання стандаргними мgтодами та засобами piBHiB

шкiд,lптвюi i небезпечrпr:с чиннrжiв, оцirтоваrпrя безпеки
(дiагностика) обладнанrя, технологiчню( процесiв, ефекмвностi
засобiв захисту прачiвншсЬ

мд. оп
кр

зв

мд. оп
оп
оп
утк
зв

зв, оп. гт
зв, оп

зв. оп

кр, оп
кр. зв

зх. зв. оп
оп
оп

Стmлулювання роботи з охорони прачi д, утк оп. зв, пЕв

Змiцнення виробничоi дисцигlпiнио профiлактика порушень д, утк.
оп

зв, оп, пЕв,
вк

Забезпечення професiйного вiлбору праuiвникiв окремих
професiй

вк оп. вк

Органiзачiя та проведення навчання праuiвникiв з охорони працi:

проведенюt встVпною lHcTpyKTФý,:

проведення первинно го iнстрl,ктажу ,

о

о

оп

кр

вк, гт

зв



HaBtI aHIuI, cTa}Iý, ва нrш на робоч }i.\ Mic цях ;

о навчанюt та перевiрка знань фахiвцiв:

. проведенrш позашIанович i цiльовик iнструктажrв;

. пропаryвання безпечнюr методiв праф

оп

кр
оп

зв оп, вк

вк

зв
зв, вк

Забезпечення единоi технiчноi полiтики у роботi з охорони прачi
мд, оп.

гт
зв. пЕв, гт,

оп
Утримання у належному cTaHi виробничого обладнання:
. KoнTpo;lb за обладнанrulм, машинаNIи, механiзл,tапtи. якi вводять

в експ.ц.,атацiю на HoBюi феконструйоваrrrrх) об'скгоi:
. призначенtlrl осiб" вiдповiдальнlдк за безпечний стан та

експлl,атацiю устаткJ-вання та iншпх потенцiйно небезпечнж
об'екгiв, вйповйно до правил влашп_\,вання i безпечноi
експлу-атацii цюi об' екгi в ;

. rц)оведенIuI ч встановленi строки виrцrобуваrъ. TexHi.IHoю огJuIдч,

рсвiзii та реестрачii в органах державного нагляду машин
i мсханiз;rriв. присюс\ вань- котлiв. апаратiв i посrдин, що
працюють пiд тиском. газопроводiв, компресорнIж установок та
iншого обладнання. що нiL"Iежить до псrгенцiйно небезпечних
об'екгiв,

. оцi}ilованIlя стчпеня безпелс,t обладнання. яке використовrчють.
i приводенrrя його у вiдповiднiсть до ви}tоr ста}цартiв, правил
i норм безпоки;

о органiзацi я безпеч ного експJтчаl ч-ван}lя обладнання:
о свое,lасний огляд i TcxHi.IHe обсл.чговl,вання обладнашrя.

трубопроводiв i транспортних засобiв:
. проведсннJI I1пановIа( pebrorпiB, ьlолсрнiзачii та замiни

обладнання i транспортниri засобiв, що фiзично та мораJъно
застарiли або що не вiдповiдають вимогам безпеtси:

о дiагносryвання. встановлення прцдатностi оо подальшоi
експ,ц,,атацii або списан}я основною технологiчного
чстаткчваннrI, транспортt{ю( засобiв. якi вiдпраrцовали
допу-ст ишrий стр ок с лчжби;

. збlФання та \,загальнснru \rатерiалiв iз констр\ кгивник недолiкiв
обладнання, при експл\,,атацii якого були (або пrояryть бlти)
нещаснi випадки. д.ш пiдготовки вiдповiднюi гцrопозицiй

розроб шжаil.I, заводам-виробrпл<ам в органи державного наглялч,
атtкож для ознайоNIленюI виробничою персонап\, i вироблення
заходiв щодо зниження йт1.1овiрностi TpaBMyBaHHrI та шкiдливого
вIL"Iив\, на п|эацiвнрпсiв

гт

д, мд

оп. гт.
мд

мд. гт

зв
зв

мд

мд

мд, гт

мд, зв

оп

зх

зх. зв. оп

кр" зх
кр, зх

зх

зх

зв. оп. зх

Безпечне ведення технологiчних процесiв:

. приведення технологiчнtт:i док.члtентiв у вiдповiднiсть до вимог
стандартЬ, правил i норм окорони прачi,

. оцirповання безпеюr робочпк процесiв i привсделшя ix
r, вiдповiднiсть до вимог cTaH.lapTiB. правил i норм охорони цlачi:

гт

гт

зв, оп. зх

зв. оп



органiзацiя робочш мiсць вiдповiдно до правил
працi;

HopN.l охорони

коrrц)олюван[u{ дотриN{ання робочоi дисrиплirrи,

забезпе.rеrшя безпе.rного зберiганrrя. транспор1),вання та
використання вибухопожежонебезпочнж та шкiд,тlа вих речовин;
зашtiна IIебезпеч}ilD( технологiй на безпечнi. виключен}лrI

зробочих процесiв сильнодiйних отруйник- шкiдпивих,
вибухонебезпеtIних речовин i легкозаймистlоt рiдин

зв, гт

кр

мд

гт

оп, зх, пЕв

зх, зв

зв, Брн

зв, зх

Розроблення та впровадження HoBoi безпечноi технiки i технологii гт зв, оп, зх

Утримання в належному cTaHi виробничоi територii, булiвепь, споруд:

. ко}rгроль за закiнчеr*.rм б,члiвницгвом i виробнLFIими об'екгами,
якi вводять в експп\,атацiю, на вйповiдrfiсть ix проекту та
виллоrалI правIдI i Hopll охорни працi;

. приведення TepиTopii. будiвель i споруд компанii у вiдповiднiсть
до вимог державнж булiвельних HopNI та iншltч правил i норлr
безпеки,

. органiзуванlul правrrльноi експ,т.чатацii TeprTropii компанii,
булiвель i спорул;

. проведен}IJ{ своечаснI.fк ог.пядiв i технiчною обсrryювуванrrя
буиiвель i спорул;

. проведенюI пOточного та капiтальною ремокry булiвель i спорул,
транспортник шляхiв,

. оснащення небезпечних зон, 1ранспортнж ш:lяхiв, проходiв,
майданчlжiв вiдповiдrпrми попсредхqчвzuъниýм плtкатами
i знаками безпеки

гт, мд

гт

гт, зв

гт

гт

гт

гт, оп, зх

гт, зх

зх, гт, оп

гт, оп. зх

гт, зх, зв

оп. зв

Забезпечення нормаJIьних санiтарно-гiгiснiчних умов прашi:

систематичнIй кокгроJIь за станом санiтарно-гiгiенiчнах умов
працi у виробничлоi примiщення,*i i на робочж плiсцях:

виrIвленюI причин виникнен}uI небезпечнло< i шкiдливtа<
виробш.r.Iих .Iинникiв, розроблення iреалiзачiя комплекснIж
заходiв. спрямованих на ix усунення або знLDкенюI до
норN{ативною рiвня:

атестацiя робочж llicцb. дiльrrиць i вiдцi--rень пiдгцlис:rtства

зв.

гт, мд

мд" оп

оп

зв" зх. оп

утк. оп, вк



a

вйповiднiсть yNloB працi встановлениNI норма]и:

лiквiдацiя вiдцiлеrъ, робочlж процесiв, робочих шlicrp
з експ.тп,атацii обладнання- що нс вiдповiJас за
гiгiенiчними показникап.Iи вимогаNr стаrцартiв. норлr
охорони працi

i виведення
caHiTapHo-
i правилапt

д, мд,
оп

оп. вк, гт

Забезпечення прачiвникiв засобами iндивlдуального зжисту
(ЗIЗ):

. складання псрелiку професiй i посад, яким вйповiдно до
галузевих норм безкоштовно видають спецодяг. спецвзyття та
iншi ЗIЗ:

. скJIадання заявок на ЗIЗ. ii реачiзафя;

. органiзацiя приймаrшя. зберiгання i вцдачi 3IЗ:

. органiзацiя прzшня, хiмчистки, сlшiння. знепилення,
знешкоджен}lrt та релrонry ЗIЗ:

. конгроль за правиJIьниNI використаr*rяшr ЗIЗ;

о вивчен}uI 1rплов працi гцrацiвникiв. зайнятлгi y нових вiддiленнях
(технологiчшсх процесах) дJuI розробки та внесенюI
обгрутrгованкк пропозшдiй щодо },точненIuI типових HopNI

безплатноi видачi спецодяry: спецвзyття та iнших ЗIЗ

оп
зв
зв, оп

гт

зв. оп
оп

зв, утк
оп, пЕв
оп, зв

зв

кр
зв, утк

3абезпечення оптимаJIьних режимiв прачi та вiдпочинку:
о розробка i вrцrовадження огпи\lilJIьнLD( режитrriв прачi та

вiдпочлшжч:
о забезпечення дотриNtан}ul встановлени)i режипliв прачi

i вiдпочиrrк1,

зв. вк
оп

оп
кр

Oрганiзаuiя налеfiшого санiтарно-побугового забезпечення
прачiвникiв:
. визначення псrгроби у санiтарно-поб!товж примiщеннпi

i пристроях:
. доведенн,I санiтарно-поб,чтовюi примiщеrъ до рiвня,

встановленою нормами;
. чтриýltlнtut санiтарно-побlтових примiщень i присгроiв

вйповiдно до вимог caHiTapHlж норпr i правил

гт" мд

гт

гт

утк. зв

гт. зх

гт" утк, оп

Органiзаuiя лiкувально-профiлактичного обслуговування :

. проведення IчlодиtIнпх (поперсднiх. перiодичник i позачерговюi)
та наркологiчrпTli (порвиннlD( i перiодичHlTx) оглядiв;

вк зв. оп



соцiальний захист:
. надання пiзъг i компенсацiй за роботу, у важкIж i шкiдливих

_уN,lовах працi;
. соцiальнестрахуван}rr{

утк, оп.

вк. оп, утк

YMoBHi позначення:

Д _ дирекIор;

М,Q - медичний директор;

ВК - вhдiл кадрiв;

3В - начальник вiддiлу, завiдувач вiддiлення;

ОП - iюкенер з охорони працi (заступникдиректора з безпеки працi);

КР - безпосереднiй керiвник робiт;

УТК - уповноважений вiд трудового колективу з питань охорони працi;

ЗХ - завiдувач господарством;

П - засryпник директора з господарсько-технiчних питань(заступник директора з адмiнiстративно_господарчот
дiяльностi);

ПЕВ - планово-економiчний вiддiл,

Додаток 2

до Положення про систе]чry

r, правлiння охороною прачi

ОБОВ,ЯЗКИ КЕРIВНИКIВ, ФАХIВЦIВ ТА IНШИХ ПРАЦIВНИКIВ З ОХОРОНИ
прАцI

1. ffиреrсгор

l. l. Здiйсшое загально керiвниlцво i координацiю робiт з охорони працi на пiдгцrисшtствi,

забозпечче:

о функфоцчвання систеNIи управлiння охороною працi (СУОП);
о проекýванюI, булiвниrгrво. введешш HoBIl}i. реконсгрчйованpD( об'скгiв

та експпчатацiю дiючих вiдповiдно до вимог норN,Iативно-правов}о( акгiв з охорони
працi. виробничоi caнiTapii та пожежноi безпеки (далi 

- норttативно-правовi акти
з охорони працi):



дотримання "]gtl1;t*: -\.ý;lij*r lll lpg tх{;р1)ý1_ пl]i}цill siд J_4.1 0. l1j1]] ý! :*1-}5,:Xt]

(далi - Закон про oxoporry, працi), ýр,rgдýзцлццr_в_дlrч_цlir цк> _}iQiijни
вiд l0.12. l971, Зir:<ttн1 Уц2$ни 1I !pt ;li1гirън1:ilбоg_а.tN_tlв* .1t]p?jilp!ir,, qоч!ц.rьнс

cтpaý}]$ilitн!l]l-t'br;i."{,ЦJ:lI|i&_]_1iji;Xl!_, iншюi законодавчих i норлrативно-

правовIд( акгiв. виконаню| постанов та рiшеrь Кабiнеry MiHicTpiB Уl<pаiни,

розпоряджень ор ганiв держа вною нагJтIдч. рiшень профспiлковlс,i ор ганiв.

розробц, i реалiзачiю перспективнж i рiчrпаi планiв робiт з охорони прачiта
колективною договору, ix фiнансове та пrатерiаrьно-технiчне забезпеченшI" а також

органiзацiю коЕгролю за ocBoeнrшrM i використанняNI за призначеншrпt коrrrгiв, якi

влцiляоть на охороrг}.. працi;

сво€часно розслiдчвання нещасних випадкiв та аварiй вiдповйно до Порядц,

провсдення розслiд.чваншI та веденrи облiry нещасних вtтtадкiв, професiйнж
захворювань i аварiй на пiдприемствi, затверджоноm fl_t>_o1tlн*B{"lK] Ki}friHcT,l:

b{iнj*TpiB YKp;ll:rи кIlро,з:rтв*,},жже,tл,уя.ý{}ýядl<}:..|зtl,л_г_.пiф,:в*няя тп oS;:iKy

нешрtýlлх.,р.цпа*ýi,а'пýtlФt"ii!нрr!lз:rхвtlршвацдJ.а.зпfl$iii.lri!_рt:шо_бtlеlцтпi;,

,ýla.l_? Q*2{ЦЗ-}ll*jý, та поданrя за встановленою формою статистичноi звiтностi;
cTBopeнrи системи контролю за станом окорони працi на пiдгtриешtствi та

виконанtul працiвнш<аI!tи цравиJI, норм та iнструкцiй з охорони праui:

органiзачiйно-господарськi, технiчнi та йшi заходи щодо виконання вимог,

передбачен}ж ста}цартами та норN{ативаNIи охорони пр ацi,

1.2. Спiльно з уповновФкениlпл найманими гцrацiвниками органом (уповноважеrп,lми

представника ми) визнача€ необхiднiсть дис циплiнарною i пrатерiаль ного вп,гtивч на

прачiвнкiв пiдгцrисп,tства, плотrвацii iх участi у профiлактичнiй роботi з охорони прачi,

пiдвищеннi ефоктивностi функцiоrт1 ваннJI СУОП.

1.3. Розглядае результати комплскснрж обсгежеь стан}* охорони працi на пiдгlриелtствi

i приймае рiшешrя вИповiдно до нЕ\.

1.4. Проводить наради з питань охорони працi з керiвниками та спецiалiстаlrtи стр!кц,рних
пi,цроздiлiв i слlжб пiдприепtства за !частю (за необхiдностi) представникiв гроN.rадських

органiзацiй. мiсцевих органiв дср}Irавною нагJuIдy-. робочого (регiонального) оргаrг)"

вlжонавчоi дцrекцii Фондч соцiального страх\,вilння (за поюджен}шIrt з ними).

1.5. Слухае на нарадi звiти cBoi.x засту-пникiв, оIФеNIж KepiBHrл<iB струкг}ршпt пйроздiлiв.
юловних спецiалiстiв. вИповiдшьних осiб про стан роботи з охорони працi

,v пiдпорядкован}D( iM пiдроздiлах i заходи боротьби з порушникаil{и правил. норIu та

iнстрr,кчiй з охорони прачi.

1.6. СистематшIно сщха€ на нарадi iнфорлrачiю iHxeHepa з охорони прачi (засryпника

директора з безпеки працi) про профiлакгику травматизNIy та виконаrпя керiвниками

i спецiалiстами оfuв'язкiв. передбачонюi СУОП i використовче цю iнфоршrачirо при

органiзачii лtатерiаrьного стим\,лювання за робOry.з охорони прачi.



1.7, Спiльно з уповновiDкеними особами вй тр}дового колективу вiдповйно до
встановленого порцдщу укладае колективний договiр та перiоди.Iно перевiряе хiд
виконання питань з охорони праф, вкjIюченIд( до колекгивного доювору.

2. Начальник вiддiлу кадрiв

2.1. Пйбирас працiвrпакiв, розподiляе ix по робочю< мiсцж i навчае. Органiзовуе
професiйну пiдготовку- та перепiдготовку прачiвнlл<iв i фахiвфв, а також пiдвицення
i.хrъоi квалiфiкацii. Розробляс навчаJъно-тематичнi плани i програrпм вйповiдно до
нор NIативно-правови\i alcTi в з охорони пра цi.

2.2. Створюе i змiцrпос матерiально-технiчну базу з питань охорони гrрачi д.lш навчання
вr.rрбrичого персоналу.

2.3. Кокrролюе дотриманнrI на пiдприсмствi правrш внутрiшrъого трудовог0 розпорддку!
використанtr працi жiнок, пiдлiткiв та iнвалiдiв; прави,ънiсть прийому на робоry
(проходженrur попередньог0 меди.Iного огляду i всryпною iнструктахg,з охорони прац),
пеРеведеяIrя i звiльненrи працЬникiв, проходженrrя перiод1,1чнж NIедичних оглядiв,
проведеншI персвiрок стацч тpyдoBoi i виробничоi дисциплiни.

2.4. Створюе безпечнi чмови прац.

3. Заступник директора з господарсько-технiчних питань (заступник директора з

адмiнiстративно-го сподарськоi дiяльностi)

3.1. ЗдiйСrшое To<Hi.IHe керiвницгво та iнженерно-технiчне забозпеtlеrff{я впровадженЕя
на пiдприемствi СУОП. Забезпечуе цiлеспрямовану й узrоджену дiяльнiсть Bcix технiчнlж
слryжб (фахЪцiв) в межах покпадени{ на них функцй i завдаrъ, передбаченrл< СУОП.

3.2, Органiзовус:

о технiчнld нагляд за експJIуатацiею потеrщiйно небезпе.rних об'€кгь та об'екгiв
пiдвищеноi небезпеки, дотриман}r,r встановленого поряд(у доп}ску-- персоналу до
обс.iцуговування 1ц{к об'ектiв, своечас}Lч координачilо роботи струкц,р}ilо(
пiдроздiлiв у разi aBapii та приiпляття оперативнIr( рiшень вИповйно до план}-

локалiзацii i лiквiдацii aBapiiпrк,r скry,ачй та аварiй;
о СиСтоIлц запобiжною контроJIю, а також кокгроJIю за piBHeM фзпеки об'ектiв,

виконан}lrlм прачiвнlжами норм гlрачi, прilвил експ,ryатацii i peruoHry чстатк}ъанюI,
СпРавнiстю колективнIдi засобiв захисту, безпечним виконанняNt робiт, зоIФеNIа

робiт iз пiдвищеною небезпекою:
о розро&су, перегляд, експертизу проекгiв у порядку, визнаЕIеному Кабiнетом

MiHicTpiB Украiни, внесен}ш змiн до регламентiв, iнструкфй та iншюr доку-мекгЬ,
що регламент}тоть правила безпечного викоЕаннrl робiт;



о HaykoBi дослiдження щодо пивищоння безпеки прачi i впровадженнJI

ix результатiв:
с пiдготовку та пiдвlацення квалiфiкачii робiтнlжiв, фахiвцiв i керiвникiв з питань

охорони працi, вжиття заходiв щодо оснащенюI навчапьноi бази пiдприемсгва

необхiдшшrи посiбr*лкашrи та технiчними засобами;
о робсrг_ч з атестацii робочюi мiсць на вiдповiднiсть ix вимогам правил i норм

з охорони працi;
о безперервцч. ефективн1, робоry, з пiдтриlrtанюI ч справномr, cTaHi споруд,

уСтат:к}-вання, а паР аryР и ;

. виконанIя постанов i рiшень дФжавнIлкта профспiлкови".i органiв- прlттисiв

органiв державного нагляду за охороною щrаui:
. сво€часну розробцч, внесення змiн i перогляд технологiчних регламенгiв i робо.rюi

iнструкчiй за закрiпленою ноNIенклаryрою гlроцесiв (прол,чкriв), забезпечуе

повноту викладl в HIж вимог стандартiв. правил i норм з окорони працi;
. систематичнlй кокгроJъ за проведенням робо.rич гцrоцесiв вiдповiдно до

регламеrпiв та iншоi докумеrrтацii, облiк дотриNIання основних napal\Ieтpiв, зокрема

тю(, що забазпечуоть безпеку" працi;
о облiк неполадок, позаплilнов}Di з!пинок обладЕання, щолriсяrц аншiзуе црIФIини,

що призвели до позаплtlнових зупинок, виIlltгае вiд керiвникiв структурних
пiдроздiлiв вжити заходiв для запобiганrur повторенню щд( зупинок:

. пиготовку перелiкlr потенцiiiно небезпечrптх об'екгь та об'екriв пiдвищеноi
небозпски, якi використов},Iоть на пiдrrриемствi i пiдлягають держtlвнiй реестрафi;

розробJIяе для цих об'екгiв передбачену нор мативно-правовими актами

доку л.tентацiю (плани локалiзацii та лiквйацii аварiйншч сиryачiй та авар iй,

декларацii безпеки тощо);
о аналiзува}r}ш стану аварiйносгi. зокрема неполадок (не рiдшо разу на квартал),

розробку узагаJIьненоi iнформачii для служб i cTpyKrypHlat пiдроздiлiв
iз конструктивними пропозицй]!lи дJuI недопущеню{ ix повторення i забезпечення

роботи об'ектiв пiдприемства.

3.3. Систепrати.Iно розглядас та аналiзl,с оперативн,ч й _чзагальнеrrч iнформачiю гlро стан
охорони гlрацi та безпеки об'екгiв пiдгrриемства. Проводlа:гь iз юловними фахiвцяшtи,
керiвникаlпли пiдпоря;ц<ованLrх йом_ч стр.чкryрних пiдроздiлiв наради, на якюt обговорюють
псrгочнi пlа:ганнrl охорони працi, засJý}iов!,lоть iнформафю окремих керiвникiв про

проведецY ниrrли профiлактичц,,робOгу з охорони працiта гrриЙмають вiдповiднiрiшешrя.

3.4. Не доIг}-скае бу*лiвниlггво i введення в експл}-атацiю новкк i реконструйованпх
об'€ктiв, якi не вiдповiдають виýIогаý{ i Hoplnlalt охорони працi, встановленим екологiчrп,rм

законодавством.

3.5. Керуе роФобкою i впровшженням безпечноi та прогресивноi технологii виробнIл4гва.



3.6. Аналiзуе причини порушень норм ведення робочих процесiв i розробляе заходи для ix
запобiгання.

3.7. Конгроrпое вйповiднiсть проектниNr рiшенrrям новостворюванlfк i реконструйованрrх
технологi.t пих схем, за безпечуе iх безпечrry експлл,атацirо,

3.8. Керу,е роботою зi складання планiв розробки i вгrровадження HoBoi безпечноi технiки

та технологii, розробкою технологiчноi доку-меrтацii.

3,9. Розробляе (спiльно з технiчнилдr вiлцiлами) органiзафйно-технiчнi заходи щодо
вдосконалення робочих гФоцесiв i полiпшення умов прачi гrрацiвrrrкiв.

3. l0. Керуе розробкою i впровадженrrяшr безпе.rноi прогресивноi технологii прачi.

органiзовуе систематичцч робOry,всiх стрlrкц,рrпос пiдрозлiлiв пiдприсмства.

З.l l. КокгроJIю€ своечасну розробrqу i перегляд технiчнlдt регламеmiв, робочих iнструкцiй,
планiв локалiзацiiта лiквйацii аварiйних сltц,афйта аварiй, а також внесенltя в нж змiн
i доповнеrъ, пов'язаних зi змiною технологii працi, надходжен}uм на пiдпри€NIство

iнформачiйнж матерiалiв гlро aBapiiTa нещаснi випадки, що сталися на аналогiчнж
пiдгlриепtствах.

3.12. Розглядае rrроекгш завданюI на об'скги пiдгцrиемства, технологiчнi реглапленти та

рекомеrцацii науково-дослiднlж iHcTaryTiB, проекти технологiчнrж гrроцесiв або oKpeM}D(

операцiЙ, що вже дiють. i введенrя новIл(, пропозичii щодо впровадженюI новоiтехнiки
i технологii. За наявносгi в нпr недопраLцовань, що не вИповiдають безпечfiим здоровим

_умовам працi, вимагае, щоб цi недопраIцовання yсуIý,,ли.

3.13. Впровад)Iý,е сlчаснi форшrи й меюди органiзацii прачi i новiтrъоi технологii.

що створюють безпечнi умови прачi. Контрозтое безпечний щ,,ск i зупинення
технологiчних систем i установок. якi мокryють i реконстр\тоють повторно.

3.14 Забезпечуе дотримашrя державнюi булiвельних норм i правил, стандартiв, правил

охорони працi, пожежноi безпеки i виробrrrтчоi caHiTapii при виконаннi робiт iз б_удiвницгва
господарським способом, коFпролю€ дотримання цLDi норм пiдрядними органiзацiяNtи при
BlжoHaHHi будiвельно-il.lокгажних робiт iз реконсгрукцii та технiчного переоснащеннrI
v вiддiленнях i струкlчрлппi пiлрозлiлах пйприемства.

3,l5. Форпгу"е плани капiтаrьного бlиiвнlацва, забезпечуючи прiорlтгетне проведеrтш робiт
з технiчного переозброення i реконструкцii l, струкгlрццз цiдrоздiлах пiдгrриемства.

3.16. Розробляе i погодхqус з iнжонеро]!r з охорони працi (засryпник директора з безпеки
пРачt) TexHi.IHi завдання на проокгування об'ектiв. якi мо)ý-гь впливати на навколишне
середовище.



3.17. Розглядае проекти булiвниr.rгва нових та реконструкцii дiючих об'ектiв, проходженЕя

ними експертизи в порядку--. визначеном},Кабiнсгом MiHicTpiB УlФаiни, щодо вiдповiдностi
ix вимогам стаrцартiв, гФавил i норм з охорони прац, екологiчноi безпеки.

3.18, Бере участь у запобiжнолг}. кокгролi за булiвшлцгвом об'екгiв, а також за здачею,

прийманняпл та вв9донням в експл},атацiю новж i реконструйованлж об'ектiв вiдповйно

до затвердженоi технiчноi док!мекгацii, правил i норпr з охорони працi, екологiчноi

безпеки.

3.19. 3абезпечуе технiчпй нiгляд за станом будiвель та споруд, своечасне проведення ix
технiчного обс:ryювl,вання i peMoHI},.

З.20. Зафзпечуе безпечнlй стан i експrryатацiю вrФобнрrчпi будiвель i спорул на

пiдгrриемствi.

3.2l. Очолпос комiсiю з перiодичного огJIяду булiвель i спорул пiдгlриемства, бере участь у
робсrгi комiсiй iз приймаrшя в експпуатацiю повюr або реконсгруйованих буиiвель

i споруд.

3.22. Кокгролюе:

о безпечне проводешшремоrrгно-буиiвельнrжробiт:
. дотриманrrя пiдрядними органiзацйми гIравип i норм охорони rrрацi пiд час

ремоrпно-булiвельrпж робiт у цехах i виробшпцвах пiдприемства.

4. Головний бухгалтер

4. l. Сприяе впровадженню СУОП на пiдприемствi, коtrrроrпое виграти на охорон.y працi.

передбаченi статгею 19 Зпкон} lц:rr охо|эоlr_r шlэпrti та колективниIll договором.

4.2. Здiйсr*ое чеrгралiзований облiк грошовж коrrrгiв, витраченю( на виконання заходiв

з охорони працi, передбаченIDI колективним доювором, рiчrrими i перспекгивr*rми

планами, а також на проведоннrI HayKoBIr( дослiджеrъ, впровадження розробок з охорони
працi та соцiальний захист прачiвrп,rкiв.

4.3. Складае звiти про вIтrрачаr*rя KolrrTiB на заходи з охорони праф за Bcilra джерелами

фiнансування.

4.4. Коrrгролюе правильнiсть складашш розрах!тIково-кошторисноiдок_чментацii
з використання коrrrгiв на охороrrу' працi, своечасне узгодження i подання встановленlL\

звiтiв про ui вrтграти.



4.5. Не допуска€ нецiльовою витрачання коштiв шдприемства, видiленик на охорону
прац.

5. Iнпсенер з охорони прачi (заступник директора з безпеки прачi)

5.1. Кокгроlпое функцiонуванrfi СУОП на пiдгlриемствi, органiзацiйно-мgтодичне

керiвниrпво i коорлlтначiю дЬrьностi Bcix cтpyкrypнLl_'i пИроздiлiв щодо cтBopeнtul

здоровЕк i безпечнкх умов працi на пiдгlриемсгвi, запобiгання виробниtIому- травматшму
та амрiям, удосконаленшI пфедових форм i методiв чiеi роботита ix впровадження.

5.2. Органiзовуе:

. нормативно-правове та метOд}fiне забезпеченrя Суоп, формування на
пiдприемствi норматrшно-правовоi та методичноi бази з охорони прац;

. своечасне розслiдrваннrr та аналiз при.lин виробничого травматизм,ч

i профзахворювань, розробку заходiв щодо запобiгання iM, ведення облirс_ч та
звiтностi;

. проведеш{rI комплекснI4\ обсгежеtъ стукryрню( пiдроздiлiв пiдгrриемства та

цiльовюi перевiрок в межах кокгрольних фу,нкuiй, покJIаденю( на сл,чжбу охорони
прац;

о розробку- перспекгивrих i рiчнlлi планiв робiт з охорони праlц. а також плаrг}-

комплексню( заходiв до колекгивною договору:
с роботу цеЕrральноi екзаменацiйноi KoMicii з перевiрки знань KepiBrпrKiB i фахiвцiв

пiдгцrиемства норм, цравил та iнструкцiй з охороrи працi;
. пiдготовку матерiалiв для проводенш{ парад у дIФекгора пiдприемсгва та днь

охорони працi. а також органiзачiйно-розпорядчих документiв (проекгiв положень,
наказiв тощо) з пlтгань охорони прачi.

5.3. Коrrгро.тшое:

о дOтрилrання чинною законодавства, мiжгал_r.зевиri, гаг}-зевих та iншюi норIt{ативно_

правовж акгiв з охорони працi, виконанtiя прафвrплсап.rи cBoix обов'язкiв у сферi

охорони прачi:
. виконiлння гrршlисiв органiв дерr(ilвного нагляду, пропозш.tiй профспiлки (або

уповноваженого найманими прафвниками оргаrгу.-) i ii прелставникiв з питань
охорони прачi, страховIд( експертiв. використанюI за цризначенням коштiв. що
вцдiллоть на охорону працl:

. вйповiдIiсть робочк,i гrроцесiв, транспортню( засобiв, засобiв колективною та
itцивiдуаrьного захист,ч гlрацiвнlжiв вимогам норlltативно-гtравовпх акгiв
з охорони працi;

о cBo€{IacHicTb гlроведенюI навчання та iнстрчкгажiв прачiвнлпсiв, перевiрки з питапь

охорони прачi посаловюr осiб, зокрема тих. хто викону_-е роботи з пiдвшценою
небезпекою, а також дотриNIаш{rI вимог безпеки при виконаннi цlлl робiт;



. якiсть i свосчаснiсть розробки (перегляд), поюджоннl| та затвердження iнструкцiй
з охорони прачi у струкг}рню( пiдроздiлах i службах;

. забозпеченнrl працiвникiв засобами irцивiд,а"тьного захистч- лiкчвально-

щrофiлактичним харччванюINц I!lолоко}I або рiвночiнними харчовилlи проду_.ктаNrи,

мийrмми засобами. санiтарно-побrтовипtи примiщеннями вiдповiдно до чиншдi

HopNr;

. н4дання праuiвникам передбачених законодавствоNIпiльгi компенсацiй,

пов'язаних iз важкими i шкiдливими ул!оваh{и працi,
. використання прачi неповнолiтнiх. жiнок та iнвалИiв зйно з чинниI\t

законодавством;
. проходжеЕ}rя попереднiх (гrри прийомi на робоry,) i перiодтчrпт.,i медIrIнIа( оглядiв

гlрацiвнrдсiв, зайнятих на важкLж роботах. на роботах зi шкiдливими або

небезпе.Iними yмовами працi. або на таких робOгах, де е потреба у професiйному

доборi, а також щopi.IHllx обов'язкових NlедFlнID( оглядiв осiб BiKomr до 2l рок1":
. дотрит\{аннJ{ законодавства щодо соцiального захисту працiвлu.lкiв. якi отримали

ушкоджеЕюI здоров'я гIри виконаннi ними cBoix трлцових обов'язкiв на

пiдгrриемствi,
. свосчасне i правильне розслiлування. документальне оформлеrшя та облiк

нещаснLг; випа,u(iв,

о виконання заходiв, спрямованIо( _чсувати пршIини нещаснюi вlтlадкiв та аварiй,

зазначенLDi в aKTtLx розслiдlrваннrl. в актах комплексних обстежень i цiльовlж
перевiрок: виконання наказiв, розпоряджеь iз питаrь окорони прачi.

5.4. Бере }часть у запобiжному коЕгролi за будiвниlцвом виробничих об'€кгiв, а також

за здачею, приймангrям та уведен}шм в експJIуатацirо HoBIл( i реконrгруйовалптх об'екгiв
вйповiдно до чинню( державнLD( бl,дiвельнлоt Hopbr i правил з охорони працi.

5.5. Iнформуе (в у,становленомч порядry,,) дIФектора пiдгlриепrства про виробничi травми

i порушення правил, норм та iнстру,lодiй з охорони працl, що сталися на пiдприемствi.

5.6. Розглядае i погодlк.ч€ докyý{ентаrцю з oxoporur rrрачi служб i струкryрних пiдроздiлiв
пiдприемства.

5.7. Проволить конс},льтацii та нада€ Nrетодичну допоNlоry з питань охорони прац для
керiвникiв стрyкцpню( пiлрозлiлiв, фахiвцiв i робiтнlжiв пiдгtриемства.

5.8. Зв'язуеться з органами державного нагJuIду. профспiлковими органами, робочиN{и
(регiональними) органаNIи виконавчоi дrФекцii Фоrи,ч соцiальною страхуваrтrя вiд

нещаснIж випадкiв на виробницгвi та профзоiворювань! науково-дослiднипtи та проекгно-

констр.чкторськими органiзафями, I\IoдLгIними чстановаLrи та iншилrи органiзацiями
з питilнь охорони прачi.



5.9. Органiзовуе свою роботу у взаемодii з iншими пЦроздiлами i с.ц,жбами пiдприеt"tства,

кер},ючись Положенrим про службу охорони пращ, затвердженим дIФектором
пiдгlриеплства та розроблениl}t на ocHoBi Тlтlовою положеннrI про службу охороrи прачi
(затвердженою ýaýn]a,\l Д9I}пФл}lц ý}_\*Yдч_аýýl;ll]il;llщ]п_.а\Oр8Llýц11рi!д
вiд l5,1 t.20{i4 ýц ]5:).

5.10. Керуе органiзаuiйно-методFlною роботою, координуе дiяrьнiсть ycix структlрнlлч
пiдрозлiлЬ зi створення здорових i безпечник умов гlрацi на пiлприсмствi.

5.11. Пропаry€ безпечнi та нешкiдливi умови працi; органiзовче консультафi конкурси,

лскцii, розповсюдження наочнLL\ засобiв агiтацii, оформлення iнформачiйr*пi стендiв.

5.12. Забезпечуе пiдроздiли пiдприемства правилами, положенruINIи, iнструкцiяfrIи та
iншими пормативно-правовими актами з охорони працi.

5.13. Бере участь 1, розслiлуваннi нецасrптх випадкiв, професiйнюi за\ворювань та аварй,
аналiзуе причини нещасних випадкiв i професiйнIа( захворювань та здiйсrтое облiк збигкiв
пiдгlриемства через нещаснi випадки та гrрофесiйнi захворюванrц, ютус статистиЕIнi звiти
пiдгrрисrrrства з питань охорони прачi.

5.14. Пiдтвердхq,е HttяBHicTb робочшr сиryацiй. небезпечнюi дJuI жиrгя чи здоров'я
прачrвнкiв" i випадкн вiдмови з цж приtIин праrцвнlжiв вiд виконання доррено1 iM

робоги.

5.15. Бере участь у роботi KoMicii з атестацii робочю( MicIp за умовами працi.

5.16. Гоryе проекти намзiв з питань охороrrи працi, кокгролюе ix виконанrrя.

5. 17. Розглядас листи. заяви, скарги працiвникiв пiдприсмства з питань охорони працi.

5.18. Здiйсrпо€ в межах cBoei коNIпетенцii зв'язок iз плiсцевиNrи органами державною
нагпяду- з робочиNI (регiональним) органом виконавчоi дирекцii Фонл,соцiальною
страхува}ftrя (страховиN{и експертами). з медичними чстановаI\tи, начковими та iншими
органiзачiями з питань охорони праrц тощо.

6. Начальник IIJIаново-економiчного вiддiлу

6.1. Плану,е витрати (за рахlrнок фоrцiв пiдприемства) на реалiзачiю заходiв для
полiпшенtrя умов i безпеки працi, передбаченlаi колективним договоро]\I, перспективниIчI

i рiчним планами робiт з охорони гФацi, а також iнши:i (поточнж) заходiв з охорони праф,

затвердженIхi у встановленом\, порядку дирекгороNl пiдприемства.

6.2. КонгроJIюс повне освоен}ш коцггiв- видiленtд< на oxopotý., працi.


