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1 Загальнi положення
1.1 Положення про вiддiл охорони працi (далi Положення) розроблене

ЗГiДНО ЗаконУ Украiни <Про охорону працi>, Правилами пожежноi безпеки для
навч€шьних закладiв та установ системи освiти Украiни, затверджених наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 15.08.2012 J\b974, зареестрованого в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 08.09.20lб за Ns 1229129359, Типового положення
ПРО СЛУЖбУ Охорони працi НПАОП 0.00-4.35-04, Положення про органiзацiю
роботи з охорони працi та безпеки життедiяльностi учасникiв освiтнього
процесу в установах i закладах освiти, затвердженого нак€вом MiHicTepcTBoM
освiтИ i наукИ УкраiнИ вiд 26.|2.2о18 м1669, зареестрованого в MiHiciepcTBi
юстицii УкраiнИ 23.01.2018 за J\Ъ 100/3|552 та .Щовiдника квалiфiкацiйних
характеристик професiй працiвникiв, затверджений наказом MiHicTepcTBa працi
та соцiальноi полiтики вiд 29.12.2004 J\Ъ336 (далi ДкхП) визначае правовий
статус вiддiлу охорони працi.

|.2 Порядок створення та органiзацiя роботи вiддiлу охорони прачi в
унiверситетi визначено вiдповiдно до cTaTet1 13, 15 Закону Украiни- кПро
охорону праui> для органiзацii виконання правових, органiзацiйно-технiчнЙх,
санiтарно-гiгiенiчних, профiлактичних заходiв, спрямованих на запобiгання
нещасним випадкам, професiйним захворIоtsанням i аварiям у процесi
навчальноi, науковО виробничоi, фiнансово господарськоi дiялiностi
учасникiв освiтнього процесу.

1.3. Вiддiл охорони працi (далi - вiддiл) пiдпорядковуеться безпосередньо
ректору унiверситету.

1.4. ВiДДiЛ ВХОДИТЬ ДО складу структури унiверситету, дiяльнiсть якого
визначаеться законодавством УкраТни про працюr мiжгалузевими та гчLлузевими
нормативними актами з охорони працi, Статутом унiверситету, положеннями
РОЗДiЛУ VI ItОЛеКТИВНОГО ДоГовору Щентралъноукраiн.rпо.Ь нацiонального
технiчного унiверситету.

_ 1,5. Структура i штатний розпис вiддiлу формуеться з урахуванням обсягiв
робiт i в межах установленоi чисельностi прчцiон"кiв унiверЁ"r.rу.

1,б, Навчання й перевiрка знань з питань охорони прuчi працiвникiввiддiлу здiйснюеться ts установленому закоrlодавством порядку пiд час
прийняття на роботу та перiодично один раз на три роки вiдповiдно до



2.I опрацювання ефективноi системи управлiння охороцою
унiверситетi та сприяння удоскон€Lленню дiяльностi у цьому напрямку
структурного пiдроздiлу i кожного працiвника. Забезпечення
пiдтримки рiшень роботодавця з цих питань.

Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань
ОХОРОНИ ПРацi Та безпеки житгсдiяльностi в I_{ентральноукраiЪському
нацiональному технiчному унiверситетi.

1.7. Лiквiдацiя вiддiлу допускаеться тiльки в разi лiквiдацii унiверситету.

2. OcHoBHi завдання вiддiлу охорони працi
працl в
кожного
фаховоТ

2.2 Органiзацiя проведення профiлактичних заходiв, спрямова}Iих на
усунення шкiдливих i небезпечних виробничих факторiв, запобiганнrI
нещасним випадкам на виробництвi, професiйним захворюванням та iншим
випадкам загрози життю або здоров'ю працiвникiв.

2.3 Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки i
технiки, прогресивних i безпечних технологiй, сучасних засобiв колективного
та iндивiду€tльного захисту працiвникiв.

2.4 Контроль за дотриманням працiвниками вимог законiв та iшrпих
нормативно-правових akTiB з охорони працi, роздiлу <охорона працi та безпека
життедiЯльностi>> колектиВногО договорУ та aKTiB з охорони працi, що дiють в
межах унiверситету.

2.5 Iнформування та надання роз'яснень учасникам освiтнього процесу з
питань охорони працi, безцеки життедiяльностi та пожежноi безпеки.

3. ФункцiТ вiддiлу охорони працi
3.1. Органiзаuiя i координацiя роботи з охорони працi. Проведеннrt

оперативнО методичногО керiвниЦтва роботою структурних гriдрозлiлiв з
гIитань охорони rтрацi.

з.2. Розроблення спiльно з iншими пiдроздiлами унiверситету комплексних
заходiв для досягнення встановлених нормативiв та пiдвищення iснуtо.lого
РiВНЯ ОХОРОНИ ПРаЦi, ПЛаНiв, програм полiпшення умов працi, .unobi.u,r"o
виробничому травматизму, професiйним захворюванням, надання
органiзаЦiйно-меТодичноi допомогИ у виконаннi запла"о"uпr* заходiв.

З.2. Пiдготовка проектiв наказiв (розпоряджень) з питань охорони працi,
пожежноi безпеки та безпеки життедiяльностi (далi Бжд) i внесення ix r'a
розгляд ректору унiверситету.

3.3 ПроВеденнЯ спiльнО з представниками iнших структурних пiдроздiлiв iза участю представникiв професiйноi спiлки спiвробiтникiв унiверситетуперевiрок дотримання працiвниками вимоГ норматиВно-правових aKTiB з
охорони працi, пожежноi безпеки та БЖЩ.

3.4 Складання звiтностi з охорони працi за встановленими
органами формами.

державI"II{мрl

3,5 Проведення з працiвниками вступного iнструктажу з питань охорони
працi.



з.6 Ведення облiку аналiзуJ,U -DсленнЯ оолlкУ та проведеннЯ аналiзУ причин виробни.lого
травматизму, професiйних захворювань, аварiй на виробництвi, iагrодiяноi
ними шкоди.

3.7 Забезпечення наJIежного оформлення i зберiгання документацii з
питань охорони працi, а також сво€часноi передачi iT до apxiBy для тривЕtлого
зберiгання згiдно з установленим порядком.

3,8 Складання за участЮ керiвникiв пiдроздiлiв унiверситету перелiкiв
професiй, посад i видiв робiт' на якi no"rr"i бути ръuробп.нi iнструкцiт з
охорони (безпеки) працi, що дiють в межах унiверсиr.rу,-"uдання методичноi
допомоги пiд час ix розроблення.

з,9 Iнформування працiвникiв про ocHoBHi вимоги законiв, iнших
нормативно-правових aKTiB та aKTiB з охорони працi, що дiють.в межах
унiверситету.

З.l0 Розгляд:
питань про пiдтвердження наявностi небезпечноi виробничоi ситуацii, шдо

ст€Lпа причиною вiдмови працiвника вiд виконання дорученоi- роботи,вiдповiдно до законодавства (у разi необхiдностi);
листiв, заяв, скарг працiвникiв унiверситету, що стосуються питань

додержання законодавства про охорону працi.
3.1 1 Органiзацiя:
проведення атестацiI робочих мiсць на вiдповiднiсть

правовим актам з охорони працi;
- розробленнЯ положень, iнструкцiЙ та iншиХ aKTiB з охорони працi,

пожежнОi безпекИ та безпеКи життсдiяльностi, що дiють в унiверситетi;- складання перелiкiв професiй i посад, згiдно з якими працiвники повиннi
проходити обов'язковi попереднi i перiодичнi медичнi огляди;

- навчання з питань охорони працi та безпеки життедiяльностi;
- роботу KoMicii з питань охорони працi та безпеки життсдiяльностi;
- забезпеченнЯ пiдроздiЛiв лормативно-правовими актами з охорони працiта актами з охорони працi, що дiють в межах унiверситету;- роботУ кабiнетУ з охоронИ працi, пЦ.оrоuп" iнформацiйних стендiв,KyTKiB з охорони працi тощо;
- нарад, ceMiHapiB, KoHKypciB тощо з питань охорони працi;_ пропаганди з питань охорони Працi з використанням iнформа.цiйнихзасобiв.
3.12Участь у:
- розслiдуваннi нещасних випадкiв професiйних захворювань та аварiй навиробництвi вiдповiднО дО ПорядкУ проu.д"пп" розслiдування та облiкунещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй 

'"u 
"rробництвi, урозробленнi заходiв щодо ik запобiгання ,Ъ y.y""n"";

- розслiдуваннi нещасних випадкiв, що ar*"a" пiд час освiтнього процесув унiверситетi;
- складаннl санiтарно-гiгiснiчноТvcrгrrr.Pttu-l Il,teHlLIHol характеристики умов працi працiвlликiв,якi проходять обстеження щодо ,u"""o.rl професiйп", iu**|й"чrп";



- проведеннi внутрiшньогО аудитУ охоронИ працi i БжД та атестацii
робочих мiсць на вiдповiднiсть нормативно-правовим aI(TaM з охороrrи працi;

- в органiзацii н€шежного утримання булiвель i спорул, в"робчIиLIого
устаткування, машин та механiзмiв вiдповiдно до дiючих норм, правил та
стандартiв;

3.13 ЗабезпеЧеннЯ органiзаЦiйноi пiдтримкИ (В разi наявностi) роботи
KoMiciT з питань охорони працi унiверситету.

3.14 Контроль за:
- виконанням заходiв, передбачених програмами, планами щодополiпшення стану безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища,

колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин
нещаснИх випадКiв i професiйних захворювань та аварiй на виробництвi;

- проведенням iдентифiкацiI та декларуванням безпеки об'ектiв пiдвищеноi
небезпеки;

- наявнiСтю В структурних пiдроздiлах цнтУ iнструкцiй з охорони працi
ЗГiДНО З ПеРеЛiКОМ ПРОфеСiй, посад i видiв робiт, iнструкцiй . по*.rкноi безпеки.
БХ(Д та своечасним внесенням в них змiн;

- своечасним проведенням необхiдних випробувань i технiчних оглядiв
устаткування;

- станом запобiжних i захисних пристроiв, вентиляцiйних систем;
- свосчасним проведенням навчання з питань охорони працi та БЖЩ , Bcix

видiв iнструктажу з охорони працi, пожежноi безпеки та Ьжд iз здобувачами
вищоi освiти;

- забезпеченням працiвникiв вiдповiдно до законодавства спецодягом,
спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуального та колективного захисту,
мийними та знешкоджув€tльними засобами;

- цiдготовку структурних пiдроздiлiв до початку нового FIавч€1JIьного року зпитань охорони працi та пожежноi безпеки (технiчний будiвель тасtIоруд,водопостачання та водовiдведення, електропостачання, заземлення,
на,IвногО устаткуВання, машиН та механiзмiв, засобiв пожежогасiння);- санiтарно-гiгiснiчними i санiтарно-побутовими умовами працiвl1икiв,
студентiв згiдно з нормативно-правовими актами;

своечасним i правильним наданням працiвникам пiльг i компенсацiй заважкi та шкiдливi умови працi;
ДОТРИМаННЯМ У Н€LЛеЖНОМУ беЗПеЧНОМУ cTaHi територii унiверситету,BHyTpiruHix дорiг та пiшохiдних дорiжок;
органiзацiсю робочих мiсць вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB зохорони працi;
використанням цiльових коштiв,

заходiв для досягнення встановленIлх
рiвня охорони працi;

застосуванням працi жiнок, iнвалiдiв i осiб, молодших
до законодавства;

18 poKiB, вiдгrовiдно

виконанням приписiв посадових осiб органiв державного нагляду заохороною працi та поданням страхового експерта з охорони працi;

видiлених для виконання комплексних
нормативiв та пiдвищення iсtлуло.tого



проведенням попереднiх (пiд час прийняття на роботу) i перiодичних
(протягопл труловоi дiяльностi) медичних оглядiв працiвникiв, зайнятих на
важких роботах, роботах iз шкiдливими чи небезпечними умовами працi або
Таких, де е потреба у професiЙному доборi, щорiчних обов'язкових медичних
оглядiв осiб BiKoM до 2l року.

4 Права працiвникiв вiддiлу охорони працi
Працiвники вiддiлу охорони працi мають право:
4.t. ЗУпиняти роботу виробництв, дiльницi, машин, механiзмiв,

УСТаТкУВаННя та iнших засобiв виробництва у разi порушень, якi створюють
загрозу життю або здоров'ю працiвникiв.

4.2. Видавати керiвникам структурних пiдроздiлiв унiверситету обов'язковi
для виконання приписи щодо усунення наявних недолiкiв, одержувати вiд них
НеОбхiднi вiДомостi, документацiю i пояснення з питань охорони працi. Припис
працiвника вiлдiлу охорони працi може скасувати лише ректор.

4.3. Вимагати 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 норма.гивtIо-
правових aKTiB з охорони працi;

4.4. Надсилати ректору унiверситету подання про притягнення до
вiдповiдальностi посадових осiб та працiвникiв, якi порушують вимоги щодо
охорони працi.

4.5. Залучати провiдних спецiалiстiв структурних пiдроздiлiв унiверсит:ету
до роботи у комiсiях iз проведенням перевiрок стану охорони працi та
пожежноi безпеки

5. Вiдповiдальнiсть
Працiвники вiддiлу несуть вiдповiдальнiсть:
5.1 За НеН€LПеЖНе Виконання або невиконання cBoix посадових обов'язкiв в

межах, визначених чинним законодавством Украiни про працю.
5.2 За правопоРушення, cKocHi в процесi здiйснеFIня свосi дiяльностi, - в

межах, визначених чинним адмiнiстративtlим, кримiнальним та цивiлыtим
законодавством Украiни.

5.3 Забезпечення збереження майна, що знаходиться у вiддiлi, дотримання
правил пожежноi безпеки;

5.4. особистУ безпекУ та здороВ'я, а такОж безпеКу та здоров'я оточуючих
людей i довкiлля пiд час виконання будь-яких робiт, перебуваЬ.r" 

"n "uтериторii унiверситету, так i за його межами при вико"u""i службових
обов'язкiв.

5.5. ОпеРативнУ пiдготовКу й подаНня статистичних звiтiв з охорони гrрацi
та пожежноi безпеки.

б. Взаемовiдносини з iншими пiдроздiлами
6.1. Вiддiл взаемодiе:



- з деканами факультетiв, завiдувачами
структурних пiдроздiлiв, службами, фахiвцями
працi та пожежноi безпеки;

- представниками профспiлкового koMiTeTy працiвникiв унiверситету;- страховими експертами та представниками Фонду соцiалылого
страхування Украiъи, представниками навчально - методичних закладiв.

6.2. Отримуе:
- звiтнi та довiдковi матерiали з питань охорони працi та пожежноi

безпеки;
- ВИХiДНi ДаНi ДЛЯ РОзроблення нових та внесення змiн до чинних

документiв унiверситету з питань, охорони працi,пожежноi безпеки та безпекижиттсдiяльностi (накази, розпорядження, iнструкцii, положення тощо); 
.

б.3. Надае:
_ нормативно - правову пiдтримку (акти, протоколи, положення, висItоIзки-

iнструкцii, договори) з питань охорони працi. 
'^,.' '!аvДrvur\Il'

7. Керiвництво вiддiлом охорони працi
7,1, Вiддiл очолюс начальник вiддiлу, при.пачений на посаду та звiльненнrl

його з посади здiйснюеться накЕвом ректора унiверситету.
7.2. Квалiфiкацiйнi вимоги ло працiвпrпiu вiддiлу:
- нач€шьник вiддiлу - Повна вища ocBiTa вiдповiдного напряму пiдготовкLI(магiстр, спецiа-гriСт). СтаЖ роботИ з охороНи працi - не менше нiж два роки.- фахiвеЦь I категОрii - поВна вища ocBiTa вiдповiдного напряму пiдготовки(магiстр, спецiалiст); для магiстра - без вимог до стажу роботи, спецiа-гriста -стаж роботи за професiею iнженера з охорони працi tt категорii - не меtlше нiж

два роки.

напряму пiдготовки (сrLецiал iс,г)

7,3, Працiвники вiддiлу призначаються на посади та звiльняютьсrl з ЁlLIxнаказом ректора по унiверситету за поданням начальника вiддiлу.
7,4, За вiдсутностi начальника вiддiлу охорони працi на робочому мiсцi(хвороба, вiдпустка, вiдрядження тощо) його обов'язки виконуе особа,призначена у встановленому порядку, яка набувае вiдповiдних прав i t-teceвiдповiдаrrьнiсть за наJIежне виконання покладених на нього обов'язкiв.7,5, За якiсне i своечасне виконання покладених задач та функцiй цьогоПоложення несе керiвник вiддiлу.
7,6, СТУПiНЬ ВiДПОВiДаЛЬНОстi iнших працiвникiв встановлюсться тхпосадовими iнструкцiями.

8. Органiзацiя роботи вiддiлу охорони працi8,1. Органiзацiя роботи .дiйспю.ru.о вiдповiдно до плану робоr:иНаЧаЛЬНИКа ВiДДiЛУ На ПОТОЧНИй piK та графiкiв обсr.жЫ", затверджених
ректором унiверситету, чинних положень, положень Колективного договору,правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових обов'язкiв.

кафедр, керiвниками il,лших
унiверситету з питань охорони



8,2, Робочi мiсця працiвникiв вiддiлу мають розмiщуватись (як правило) вокремому примiщеннi, забезпечуватись н€lJIежною оргтехнiкою, технiчнимизасоб^ами зв'язку i бути зручними для приймання вiдвiдувачiв.8,З СТИМУЛЮВаННЯ ефеКТИвноi рЪботи працiвникiв вiддiлу здiйснюетьсяВiДПОВiДНО ДО I9a9ЖеН*'L Про порядок встановлення доплат та надбавокпрацiвникам ЩНТУ (додаток S.2 до Iiоп.*тивного договору).8,4 Працiвники Вiддiлу не можуть з€Lлучатися до виконання функцiй iзавдань, не переДбачениХ ЗаконоМ УкраiЪИ uГiро охорону працi>

9. Заключнi положення
9,1, Положення про вiддiл набувае чинностi з моменту його затвердження iвведення в дiю наказом ректора унiверситету.
9,2, ЗмiНи таlабО допо"r.Пня дО цьогО Положення вносяться ri порядкувстановленому до його прийняття.

Начальник вiддiлу охорони працi Галина ГоРБАЧоВА
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