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Затверджено наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці
від 15.11.2004 р. № 255

ÒÈÏÎÂÅ ÏÎËÎÆÅÍÍß
ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ
НПАОП 0.00 4.35 04
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Згідно з Законом України «Про охорону праці» служба охорони
праці створюється роботодавцем для організації виконання правових,
організаційно"технічних, санітарно"гігієнічних, соціально"економічних і
лікувально"профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.
1.2. На основі Типового положення про службу охорони праці
(далі – Типове положення) з урахуванням специфіки виробництва та
видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу
охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права
її працівників відповідно до законодавства.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в положенні про структурний підрозділ з охорони праці враховують вимоги цього Типового положення.
Порядок створення та організації роботи структурних підрозділів
з охорони праці місцевих органів виконавчої влади визначається
відповідно до статті 34 Закону України «Про охорону праці».
Об’єднання підприємств у разі виконання ними делегованих
функцій в галузі охорони праці розробляють і затверджують Положення про службу охорони праці відповідно до статті 36 Закону України «Про охорону праці» та цього Типового положення.
1.3. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.
1.4. Служба охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб.
На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції
служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва
(суміщення) особи, які мають відповідну підготовку.
На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні
спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці.
1.5. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своїми посадами та заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів
основних виробничо"технічних служб. Повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, зазначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1, розділ 2 «Професії працівників,
які є загальними для всіх видів економічної діяльності»), затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 16 лютого
1998 року № 24 (із змінами).
1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один
раз на три роки.
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1.7. Працівники служби охорони праці підприємства в своїй
діяльності керуються законодавством України, нормативно"правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з
охорони праці, що діють в межах підприємства.
1.8. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі
ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці
фізичною особою.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
2.1. У разі відсутності впровадженої системи якості відповідно до
ISO 9001, опрацювання ефективної системи управління охороною
праці на підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу і кожного працівника.
Забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з цих питань.
2.2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих
на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням
та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.
2.3. Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних
засобів колективного та індивідуального захисту працівників.
2.4. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та
інших нормативно"правових актів з охорони праці, положень (у разі
наявності) галузевої угоди, розділу «Охорона праці» колективного
договору та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.
2.5. Інформування та надання роз’яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.
3. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
3.1. Розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства
комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та
підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм
поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму,
професійним захворюванням, надання організаційно"методичної
допомоги у виконанні запланованих заходів.
3.2. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю.
3.3. Проведення спільно з представниками інших структурних
підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства або, за її відсутності, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно"правових актів з охорони праці.
3.4. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.
3.5. Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони
праці.
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3.6. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.
3.7. Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі їх до
архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.
3.8. Складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені
інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.
3.9. Інформування працівників про основні вимоги законів, інших
нормативно"правових актів та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.
3.10. Розгляд:
– питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої
ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);
– листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються
питань додержання законодавства про охорону праці.
3.11. Організація:
– забезпечення підрозділів нормативно"правовими актами та актами з охорони праці, що діють у межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;
– роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних
стендів, кутків з охорони праці тощо;
– нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;
– пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.
3.12. Участь у:
– розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та
аварій на виробництві відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1112;
– складанні санітарно"гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;
– проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих
місць на відповідність нормативно"правовим актам з охорони праці;
– роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об’єктів
виробничого та соціально"культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог
охорони (безпеки) праці;
– розробленні положень, інструкцій, розділу «Охорона праці» колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у
межах підприємства;
– складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники
повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди;
– організації навчання з питань охорони праці;
– роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
3.13. Забезпечення організаційної підтримки (в разі наявності)
роботи комісії з питань охорони праці підприємства.
3.14. Контроль за:
– виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;
– проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об’єктів
підвищеної небезпеки;
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– наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком
професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням до них змін;
– своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних
оглядів устаткування;
– станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;
– своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці,
всіх видів інструктажу з охорони праці;
– забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;
– організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння,
знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту;
– санітарно"гігієнічними і санітарно"побутовими умовами працівників згідно з нормативно"правовими актами;
– своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально"профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними
йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням
оплачуваних перерв санітарно"оздоровчого призначення тощо
відповідно до вимог законодавства та колективного договору;
– дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;
– організацією робочих місць у відповідності з нормативно"правовими актами з охорони праці;
– використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та
підвищення існуючого рівня охорони праці;
– застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб молодше 18 років,
відповідно до законодавства;
– виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду
за охороною праці та подання страхового експерта з охорони праці;
– проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними
умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.
4. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Спеціалісти служби охорони праці мають право:
– видавати керівникам структурних підрозділів підприємства
обов’язкові для виконання приписи (за формою згідно з додатком)
щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні
відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Припис складається в 2 примірниках, один з яких видається
керівникові робіт, об’єкта, цеху, другий залишається та реєструється у службі охорони праці і зберігається протягом 5 років. Якщо
керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від
підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає
відповідне подання на ім’я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю;
– зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників;
– вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу,
перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно"правових актів з охорони праці;
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– надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;
– вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю з поліпшення стану безпеки праці;
– залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення
перевірок стану охорони праці.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
5.1. Робота служби охорони праці підприємства повинна
здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень,
затверджених роботодавцем.
5.2. Робочі місця працівників служби охорони праці мають
розміщуватись (як правило) в окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засобами зв’язку і бути
зручними для прийому відвідувачів.

5.3. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо має бути створений кабінет з охорони праці відповідно
до Типового положення про кабінет охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.97 р. № 191, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.97 р. за № 458/2262.
5.4. Роботодавець забезпечує стимулювання ефективної роботи
працівників служби охорони праці.
5.5. Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до
виконання функцій, не передбачених Законом України «Про охорону праці» та цим Типовим положенням.
5.6. Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними
підрозділами, службами, фахівцями підприємства та представниками профспілки, а за її відсутності – з уповноваженими найманими
працівниками особами з питань охорони праці.

Додаток
до Типового положення про службу охорони праці
Форма 1"ОП

СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ
________________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, якій належить служба охорони праці)

ПРИПИС
№_____ від «____»________________200 __ року
Кому __________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, якій видається припис)

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» з метою створення належних безпечних і здорових умов праці пропоную Вам усунути такі
порушення та недоліки:

№
з/п

Виявлені порушення
(зазначається сутність
правопорушення, а також
недоліки системи управління)

Нормативно?правовий акт,
пункт, абзац, вимоги яких
порушено (зазначається
конкретно пункт, абзац та
найменування порушених
нормативно?правових актів
з охорони праці)

1

2

3

Запропонований термін Відмітка про виконання (зазначається
усунення порушень
дата фактичного виконання заходів
(зазначається дата, місяць і ставиться підпис особи, яка видала
та рік усунення порушень) припис, і особи, яка отримала припис)

4

5

Порушення, що вказані в пунктах _______припису, призвели до створення виробничої ситуації, що загрожує життю (здоров’ю) працюючих.
Керуючись статтею 15 Закону України «Про охорону праці», забороняю з ____годин «______»___________________20___ року експлуатацію (виконання робіт)
________________________________________________________________________________________________________
(вказати назву об’єкта, дільниці, цеху, виробництва, машини, механізму, устаткування)

Зупинені роботи можуть бути поновлені з мого письмового дозволу після усунення вказаних порушень.
Про виконання припису після закінчення вказаних у ньому термінів прошу письмово повідомити мене.
Припис видав
_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Припис одержав
_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

____________________
(підпис)

____________________
(підпис)

(У разі відмови від підпису в одержанні припису робиться запис: «Від підпису відмовився» та вказується дата).
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Національним науководослідним інститутом
охорони праці (ННДІОП) для малих і середніх
підприємств розроблено перелік організаційно
методичних та нормативноправових документів
з охорони праці, який наводиться нижче. *

ÇÀÃÀËÜÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖ²ß,
ЩО РЕГУЛЮЄ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ СТВОРЕННІ ПІДПРИЄМСТВА
ТА В ПРОЦЕСІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
1. ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
1.1. Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства в місцевих
органах влади. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців».
1.2. Статут підприємства. Господарський кодекс України.
1.3. Документ, виданий Державною податковою адміністрацією,
про внесення до реєстру платників податків. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»; наказ Державної податкової
адміністрації від 01.03.2000 № 79.
1.4. Документ, виданий органами державної статистики про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Наказ Держкомстату від 25.05.03 № 156.
1.5. Номенклатурний перелік продукції, яка виробляється підприємством.
1.6. Сертифікати якості на продукцію, що виробляється підприємством та підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, видані уповноваженими органами із стандартизації, метрології та сертифікації.
Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Держстандарту від 30.08.02 № 498.
1.7. Посадова інструкція. Штатний розклад з вказаними окладами
(заробітною платою).
1.8. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці (далі
– Держнаглядохоронпраці) від 26.01.05 № 15.
1.9. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, експертиза
проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих
об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам з охорони праці. Порядок видачі дозволів Держнаглядохоронпраці та його територіальними органами, затверджений постановою Кабміну України від 15.10.03 № 1631.
1.10. Ліцензія на певний вид діяльності. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
1.11. Страхове свідоцтво, видане Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (далі – Фонд) (регіональним, територіальним, місцевим). Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
1.12. Довідка про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності
в регіональному відділенні Пенсійного фонду України. Закон України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
* Інформаційний

2. ДОДАТКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ ГОТОВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНУВАТИ ЗАЯВЛЕНІ ВИДИ РОБІТ
2.1. Нормативні документи, що використовуються під час проведення робіт з підвищеною небезпекою. Порядок видачі дозволів
Держнаглядохоронпраці та його територіальними органами, затверджений постановою Кабміну України від 15.10.03 № 1631, додаток 1
«Перелік робіт підвищеної небезпеки».
2.2. Документація на технологічне обладнання (машини, механізми,
устаткування) та об’єкти підвищеної небезпеки. Порядок видачі дозволів
Держнаглядохоронпраці та його територіальними органами, затверджений постановою Кабміну України від 15.10.03 № 1631, додаток 2 «Перелік об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
2.3. Відомості про виробничі приміщення (акти введення в експлуатацію або висновок архітектурно"будівельного нагляду), наявність служби
доглядача будівель і споруд. Технічний стан будівель, споруд та їх паспортизація. Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва, затверджений наказом Держбуду України від 21.12.98 № 295.
2.4. Висновок санепідемслужби про відповідність вимогам санітарних норм приміщень підприємства. Закон України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення».
2.5. Дозвіл на початок робіт підприємства, виданий органами державного пожежного нагляду. Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень,
затверджений постановою Кабміну України від 14.02.01 № 150.
2.6. Спеціальний дозвіл на зберігання та видалення відходів. Закон
України «Про відходи».
2.7. Дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення й утилізацію отруйних речовин, у тому
числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, які здійснюються за умов дотримання санітарних норм. Закон України «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення».
2.8. Гігієнічний сертифікат на продукцію, що виробляється
підприємством з відходів. Закон України «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення».
3. ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1. Наказ власника (керівника) про створення служби охорони
праці (або призначення відповідальної особи) з метою забезпечення
функціонування охорони праці на підприємстві. Закон України «Про
внесення змін до Закону України «Про охорону праці»; Типове поло-

бюлетень з охорони праці № 3 (37). Довідково"інформаційне видання ННДІОП. Матеріал підготував О. В. Малихін.
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ження про службу охорони праці на підприємстві, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.04 № 255.
3.2. Посвідчення керівника підприємства та відповідальних інженерів з охорони праці на підприємстві про проходження перевірки
знань з охорони праці. Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 № 15.
3.3. Наказ про створення комісії з питань охорони праці підприємства (господарства) з кількістю працюючих 50 і більше осіб (якщо
прийняте рішення про її створення). Типове положення про комісію з
питань охорони праці підприємства, затверджене наказом Держ"
наглядохоронпраці від 03.08.93 № 72.
3.4. Наказ про затвердження інструкцій та правил з питань охорони
праці на підприємстві. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві,
затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 № 132.
3.5. Колективний договір і додаток, підписаний, з одного боку, адміністрацією (роботодавцем) та відповідальним за охорону праці на підприємстві та, з другого боку, представниками від працівників та профспілок.
Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р.;
спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу
«охорона праці» в колективному договорі (угоді, трудовому договорі).
На підприємстві, де працює менше 10 працівників, колективний
договір може бути відсутній. У такому разі права найманого працівника та зобов’язання роботодавця визначаються в трудовому договорі
(контрасті) (розділ «охорона праці»).
4. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
4.1. Положення про функціонування на підприємстві системи управління охороною праці. Типове положення про службу охорони праці,
затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.04 № 255.
4.2. План діяльності комісії з питань охорони праці на підприємстві
на квартал, півріччя чи рік. Типове положення про комісію з питань
охорони праці підприємства, затверджене наказом Держнаппядохоронпраці від 03.08.93 № 72.
4.3. Документація про порядок проведення медичних оглядів працівників підприємства.
4.3.1. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 № 263/121.
4.3.2. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному
огляду. Положення про медичний огляд працівників певних категорій,
затверджене наказом МОЗ України від 31.03.94 № 45, додаток 1 до
Положення про медичний огляд працівників певних категорій «Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду».
4.3.3. Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 27.09.2000 № 1465.
4.3.4. Картка (книжка) особи, яка підлягає медичному огляду.
Висновок попереднього (періодичного) медичного огляду. Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене
наказом МОЗ України від 31.03.94 № 45, додаток 2 до Положення
про медичний огляд працівників певних категорій «Картка особи, яка
підлягає медичному огляду».
4.3.5. Наказ по підприємству про проведення медичного огляду працівників підприємства. Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом МОЗ України від 31.03.94 № 45.
4.3.6. Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників підприємства (лікувально"профілактичного закладу). По6 • БІБЛІОТЕКА СПЕЦІАЛІСТА З ОХОРОНИ ПРАЦІ 1/2006

ложення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене
наказом МОЗ України від 31.03.94 № 45, додаток 3 до нього «Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників».
4.3.7. Акт визначення контингенту осіб, які підлягають передбаченим медичним оглядам. Положення про медичний огляд працівників
певних категорій, затверджене наказом МОЗ України від 31.03.94
№ 45. До нього додаток 4 «Акт визначення контингенту осіб, які
підлягають періодичним медичним оглядам».
4.4. Документація, що регламентує навчання працівників підприємства.
4.4.1. Наказ по підприємству про створення комісії (загальнозаводської, цехової) з перевірки знань працівників підприємства з охорони праці. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держ"
наглядохоронпраці від 26.01.05 № 15.
4.4.2. Положення про навчання та перевірку знань працівників
підприємства з питань охорони праці. Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 № 15.
4.4.3. Програми, за якими повинно проводитися навчання працівників підприємства з питань охорони праці. Типове положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 № 15.
4.4.4. Програма проведення вступного інструктажу. Типове положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 № 15.
4.4.5. Журнал реєстрації вступного інструктажу за професією, посадою особи. Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 № 15.
4.4.6. Програма первинного інструктажу на робочому місці для
прийнятих на роботу працівників, переміщених з одного підрозділу
(дільниці) до іншого, працівників, котрі виконують нову для них роботу, відряджених, тимчасових працівників, студентів та учнів, які проходять практику. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом
Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 № 15.
4.4.7. Програми інструктажу для працівників, котрі виконують роботу з
підвищеною небезпекою (терміном один раз на квартал). Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 № 15.
4.4.8. Наказ керівника, що затверджує Програму про стажування
працівників конкретної професії чи виду робіт на підприємстві. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці
від 26.01.05 № 15.
4.4.9. Документація (наряд"допуск, наказ, розпорядження тощо)
після проведення цільового інструктажу. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 № 15.
4.4.10. Перелік професій, посадових осіб, звільнених від прохо"
дження повторного інструктажу. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 № 15.
4.5. Пожежна безпека на підприємстві.
4.5.1. Наказ керівника про призначення відповідальної особи за протипожежний стан на підприємстві, створення пожежно"технічної комісії
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(на підприємствах, де працює понад 50 осіб). Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України від 19.10.04 № 126.
4.5.2. Перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язані
проходити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки,
відповідне положення та журнал реєстрації проходження працівниками спеціального навчання, інструктажу, перевірки знань з питань пожежної безпеки. Типове положення про інструктаж, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом
МНС України від 29.09.03 № 368.
4.5.3. Програма проведення первинного, повторного протипожежного інструктажу, погоджена з інспектором пожежно"рятувальної
служби та затверджена керівником підприємства. Типове положення
про інструктаж, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом МНС України від 29.09.03 № 368.
4.6. Перелік інструкцій з охорони праці на підприємстві.
4.6.1. Посадові інструкції та інструкції з охорони праці, розроблені та
затверджені власником. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Мінпраці від 16.02.98 № 24;
стаття 13 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
охорону праці»; Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9.
4.6.2. Інструкції для працівників, пов’язаних з роботами з підвищеною
небезпекою, затверджені власником та погоджені державним інспектором з охорони праці. Положення про розробку інструкцій з охорони
праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9.
4.6.3. Інструкція з пожежної безпеки на підприємстві. Типове положення про інструктаж, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях
України, затверджене наказом МНС України від 29.09.03 № 368.
4.6.4. Куточок (стенд) з охорони праці. Типове положення про
кабінет охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці
від 18.07.97 № 191.
4.6.5. Тимчасові інструкції з охорони праці для працівників, котрі
забезпечують безпечне проведення технологічних процесів (робіт) та
експлуатацію обладнання. Використовуються для впровадження нових і реконструйованих виробництв на термін, коли вказане виробництво буде готовим до експлуатації.
5. ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Особиста карта обліку спецодягу, спецвзуття й інших засобів індивідуального захисту (передбачених затвердженими нормами), пункт 3.14.
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 № 170.
5.2. Відомість «Видача і повернення спецодягу, спецвзуття й інших
засобів індивідуального захисту». Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 № 170.
5.3. Наявність сертифікатів відповідності на засоби індивідуального захисту, п. 2.4. Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 № 170.
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Типові галузеві норми:
– харчова промисловість – затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 10.06.98 № 115, зареєстровані в Міністерстві юстиції
України 14.07.98 за № 4462886;
– сільське та водне господарство – затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 01.06.98 № 117, зареєстровані в Міністерстві
юстиції України 14.07.98 за № 4462889;
– елеваторна, борошномельно"круп’яна та комбікормова промисловість – затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 10.06.98
№ 118, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.07.98 за
№ 4502890;
– м’ясна та молочна промисловість – затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 10.06.98 № 116, зареєстровані в Міністерстві
юстиції України 14.07.98 за № 4512891;
– зв’язок – затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України
від 08.07.98 № 139, зареєстровані в Міністерстві юстиції України
30.07.98 за № 4902930;
– деякі професії працівників підприємств нафтової, газової, нафтопереробної та нафтохімічної промисловості – затверджені наказом
Держнаглядохоронпраці України від 25.09.98 № 193, зареєстровані
в Міністерстві юстиції України 20.10.98 за № 6743114;
5.4. Перелік осіб, котрим видається мило та знешкоджуючі засоби. Про видачу мила на підприємстві (ДНАОП 0.05"3.06"22).
6. ДОКУМЕНТАЦІЯ З БЕЗКОШТОВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НЕЙТРАЛІЗУЮЧИМИ ТА ЗНЕШКОДЖУЮЧИМИ ЗАСОБАМИ
6.1. Перелік хімічних речовин, під час роботи з якими з профілактичною метою рекомендується вживання молока чи інших рівноцінних
харчових продуктів (Перечень химических веществ, при работе с которыми в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевих продуктов, утвержденный Министерством здравоохранения СССР от 04.11.87 № 4430"87).
6.2. Правила безкоштовної видачі лікувально"профілактичного
харчування; приложение № 3 к Постановлению Государственного Комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и
Президиума ВЦСПС от 07.01.77 № 4/П"1 «Правила бесплатной выдачи лечебно"профилактического питання».
6.3. Правила забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою. О снабжении рабочих горячих цехов газированной соленой водой, обязательное постановление Секретариата ВЦСПС от
11.06.1934 г. О распространении постановлений Секретариата ВЦСПС
от 11.06.1934 г. «О снабжении рабочих горячих цехов газированной
соленой водой» на котельные и машинные залы злектростанций,
постановление Секретариата ВЦСПС от 15.04.1935 г.
6.4. Абонемент, відомість видачі працівникам підприємства безкоштовного спецхарчування; приложение № 3 к Постановлению Государственного Комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС от 07.01.77 № 4/П"1 «Правила бесплатной вьдачи лечебно"профилактического питания».
7. ДОКУМЕНТАЦІЯ З ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ
ПРАЦІ
7.1. План заходів і засобів з охорони праці на підприємстві, затверджений керівником підприємства.
Витрати на охорону праці, що належать до валових витрат, повинні
визначатися згідно з Переліком заходів та засобів з охорони праці,
витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат, затвердженим постановою Кабміну України від 27.06.03
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№ 994; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну від 31.12.99 № 318.
7.2. Затверджені роботодавцем витрати на малоцінні та швидкозношувані предмети, які використовуються в операційній діяльності
підприємства протягом одного року чи нормативного операційного
циклу, якщо він довший одного року, та затверджені роботодавцем
згідно з колективним договором або контрактами прийняття
працівників на роботу. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну від 31.12.99 № 318.
7.3. Затверджений роботодавцем план «Відрахування на соціальні заходи». Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств». Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на
здійснення та придбання яких включаються до валових витрат, затверджений постановою Кабміну України від 27.06.03 № 994.
7.4. План «Витрати на профілактичні заходи або усунення причин,
що спричинили або можуть спричинити нещасні випадки, професійні
захворювання». Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати
на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат, затверджений постановою КМУ України від 27.06.03 № 994.
7.5. Фактичні витрати на фінансування заходів з охорони праці.
Стаття 19 Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про охорону праці».
8. АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ
8.1. Наказ по підприємству про проведення атестації робочих місць
за умовами праці. Постанова Кабміну України від 01.08.92 № 442
«Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».
8.2. Картка умов праці. Постанова Кабміну України від 01.08.92
№ 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».
8.3. Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад
працівників, котрим підтверджено право на пільги та компенсації, а також на пільгове пенсійне забезпечення (затверджується керівником
підприємства). Постанова Кабміну України від 17.11.97 № 1290 «Про
затвердження списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за
роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» (у редакції постанови Кабміну України від 13.05.03 № 679).
Постанова Кабміну України від 16.01.03 № 36 «Про затвердження
списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість
працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах».
8.4. Список робітників, котрі виконують роботу з підвищеною небезпекою, затверджений керівником підприємства.
8.5. Висновки щодо атестації робочих місць на підприємстві. Постанова Кабміну України від 01.08.92 № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».
9. ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА АВАРІЙ
НА ВИРОБНИЦТВІ
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві (далі – Порядок),
затверджений постановою Кабміну України від 25.08.04 № 1112.
9.1. Документація про розслідування й облік нещасних випадків
на підприємстві.
9.2. Журнал реєстрації осіб, котрі потерпіли від нещасних випадків. Додаток 6 Порядку.
8 • БІБЛІОТЕКА СПЕЦІАЛІСТА З ОХОРОНИ ПРАЦІ 1/2006

Д О К У М Е Н Т И

9.3. Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, затверджений постановою Кабміну України від 25.08.04 № 1112.
9.4. Екстрене повідомлення: територіальному органу Держнаглядохоронпраці (за місцем реєстрації підприємства), відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду та підприємству про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві (за
формою, розробленою Фондом). Пункт 10, додаток 1 Порядку.
9.5. Акт про нещасний випадок на виробництві за формою Н"5,
Н"1 або НПВ. Пункт 13, додатки 2, 3, 4 Порядку.
9.6. Карта обліку професійного захворювання (отруєння) за
формою П"5. Пункт 13, додаток 5 Порядку.
9.7. Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь). Пункт
88, додаток 16 Порядку.
9.8. Журнал реєстрації аварій на підприємстві. Пункт 105, додаток 18 Порядку.
9.9. Повідомлення про наслідки нещасного випадку, пов’язаного
з виробництвом, за формою Н"2. Пункт 25, додаток 7 Порядку.
9.10. Припис, який складається на підставі форми Н"9 за наявності порушення законодавства про охорону праці, яке вважається
нещасним випадком, пов’язаним з виконанням трудових, посадових обов’язків. Стаття 39 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці»; пункт 38, додаток 8 Порядку.
10. ЗВІТНІСТЬ ПРО СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ
10.1. Форма № 1"ПВ «Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах», затверджена наказом
Держкомстату від 04.10.04 № 535.
10.2. Форма № 7"ТНВ «Звіт про травматизм на виробництві за відповідний рік», затверджена наказом Держкомстату від 14.08.02 № 309.
10.3. Форма № 1"УБ «Звіт про стан умов і безпеки праці, пільги
та компенсації за роботу в шкідливих умовах», Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці, затверджена наказом
Держнаглядохоронпраці від 31.03.94 № 27.
10.4. Розрахункова відомість про нарахування та переказ страхових внесків та витрата коштів Фонду. Постанова правління Фонду від 28.05.02 № 32.
11. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ НОРМАТИВНО?ПРАВОВИМ АКТАМ
12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ТА ОХОРОНУ ПРАЦІ
Кодекс України про адміністративні правопорушення: статті 41,
411, 412, 413, 93, 94, 95, 96, 120, 175, 1884, 1885, 1886, 1888,
223, 2301, 231, 236; Кримінальний кодекс України: статті 31, 132,
133, 134, 135, 215, 2152, 2154, 2155, 218, 219, 220, 2201;
Цивільний кодекс України: глава 81 «Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи», статті
1163–1165, глава 82 «Відшкодування шкоди», статті 1166–1172.
13. ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ
ПРАЦІ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ
ПІДПРИЄМСТВ
13.1. Закон України «Про охорону праці».
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13.2. Кодекс законів про працю України.
13.3. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
13.4. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
13.5. Закон України «Про пожежну безпеку».
13.6. Закон України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення».

П Р А В О В І

Д О К У М Е Н Т И

13.7. Господарський кодекс України.
13.8. Цивільний кодекс України.
13.9. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
13.10. Кримінальний кодекс України.
13.11. Законодавчі акти, що регламентують функціонування
підприємств за видами економічної діяльності.
13.12. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Затверджено наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці
від 26.01.2005 № 15

ÒÈÏÎÂÅ ÏÎËÎÆÅÍÍß
ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ
ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
НПАОП 0.00 4.12 05
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі – Типове положення) встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці
посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а
також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під
час трудового і професійного навчання.
1.2. Типове положення спрямоване на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та
інших працівників, з подання першої медичної допомоги потерпілим
від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.
1.3. Вимоги Типового положення є обов’язковими для виконання
усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб’єктами господарської діяльності (далі – підприємства) незалежно від
форми власності та видів діяльності.
1.4. Суб’єкт господарської діяльності, який має намір проводити
навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарської діяльності або професійну підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання
робіт з підвищеною небезпекою, повинен одержати відповідний
дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від
15.10.2003 № 1631 (із змінами і доповненнями).
1.5. Нагляд за дотриманням вимог цього Типового положення
здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, а контроль
– служби охорони праці центральних і місцевих органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування та підприємств.
1.6. Координацію і методичний супровід суб’єктів господарської
діяльності, які проводять навчання працівників з питань охорони
праці, здійснює Головний навчально"методичний центр Держнагляд"
охоронпраці та навчальні підрозділи експертно"технічних центрів
Держнаглядохоронпраці.

1.7. Визначення понять і термінів.
У цьому Типовому положенні наведені нижче терміни вживаються
у такому значенні:
навчання з питань охорони праці – це навчання працівників, учнів,
курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт;
робота з підвищеною небезпекою – є робота в умовах впливу
шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в
професійному доборі, чи пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров’ю, майну, довкіллю;
спеціальне навчання – є щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де
є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно"правових актів з охорони праці;
стажування – набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов’язків на робочому місці підприємства після
теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця;
дублювання – самостійне виконання працівником (дублером)
професійних обов’язків на робочому місці під наглядом досвідченого
працівника з обов’язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.
2. ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ОХОРОНИ ПРАЦІ У НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ І ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Вивчення основ охорони праці в навчальних закладах, а саме:
предмета «охорона праці» (професійно"технічні навчальні заклади),
навчальних дисциплін «основи охорони праці» (вищі навчальні заклади) та «охорона праці в галузі» (вищі навчальні заклади), проводиться за типовими навчальними планами і програмами з цього предмеБІБЛІОТЕКА СПЕЦІАЛІСТА З ОХОРОНИ ПРАЦІ 1/2006 • 9
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та і навчальних дисциплін, які затверджуються спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і
науки за погодженням із спеціально вповноваженим центральним
органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Окремі питання (розділи) з охорони праці мають передбачатися у навчальних
програмах загальнотехнічних і спеціальних дисциплін.
2.2. Вивчення нормативних дисциплін з охорони праці в усіх вищих
навчальних закладах здійснюється відповідно до наказу Міністерства
освіти від 02.12.98 № 420 «Про вдосконалення навчання з охорони
праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України», зареєстрованого Міністерством юстиції України 03.02.99 за № 59/3352.
2.3. Зміст та обсяг предмета «охорона праці» для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, визначаються типовим навчальним планом і типовою навчальною програмою з
предмета «охорона праці», що затверджуються спеціально вповноваженим органом центральної виконавчої влади в галузі освіти і науки та погоджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
При цьому теоретична частина предмета «охорона праці» вивчається обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 15 годин. Специфічні питання охорони
праці для конкретних професій мають вивчатися в курсах спеціальних
та загальнотехнічних дисциплін – з метою поєднання технологічної
підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі навчальні програми
цих дисциплін повинні включати відповідні питання безпеки праці.
Теоретична частина предмета «охорона праці» під час професійної підготовки працівників для виконання робіт, які не належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою, вивчається в обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення
кваліфікації – не менше 8 годин.
Обсяг годин предмета «охорона праці» не може зменшуватись
під час розробки робочих навчальних планів і програм.
2.4. При підготовці в професійно"технічних навчальних закладах
працівників за професіями, пов’язаними з роботами підвищеної небезпеки, навчання проводиться з урахуванням вимог Положення про
порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям,
пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а
також з роботами підвищеної небезпеки, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці України від 15.12.2003 № 244 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 30.12.2003 за № 1257/8578.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ
ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи,
а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони
праці, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків,
а також правил поведінки у разі виникнення аварії.
3.2. На підприємствах на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно"правових актів з
охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани"графіки проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.
3.3. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони
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праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві здійснюють
працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавцем
доручена організація цієї роботи.
3.4. Навчання з питань охорони праці в частині організації навчального процесу (формування навчальних груп, розробка навчально"тематичних планів та програм, форм навчальної документації та порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно до вимог
законодавства та нормативно"правових актів у галузі освіти.
3.5. Навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання – модульного, дистанційного тощо, а також з використанням
технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально"контрольних систем, комп’ютерних тренажерів.
3.6. Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною безпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно"технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною
пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань
відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до
початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки)
проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.
3.7. Особи, які суміщують професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних
професій, так і з професій за сумісництвом.
3.8. Перед перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві
для працівників організується навчання: лекції, семінари та консультації.
3.9. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно"правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.
3.10. Перевірка знань працівників з питань охорони праці на
підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі – комісія) підприємства, склад якої затверджується наказом керівника. Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов’язків яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівник
відповідного підрозділу чи його заступник.
До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб,
представник профспілки або вповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. До складу комісії підприємства
можуть залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного
робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та викладачі охорони праці, які проводили навчання.
Участь представника спеціально вповноваженого центрального
органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його територіального управління у складі комісії обов’язкова лише під час
первинної перевірки знань з питань охорони праці в працівників, які
залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.
Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не
менше трьох осіб.
3.11. Усі члени комісії у порядку, встановленому Типовим положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
3.12. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується роботодавцем.
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3.13. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією
за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести
тощо), залік або іспит – за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.
3.14. Результат перевірки знань з питань охорони праці з робіт,
визначених Переліком робіт з підвищеною небезпекою, а також
там, де є потреба у професійному доборі, для проведення яких
потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань
охорони праці, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, до виконання яких допускається
працівник, оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки
знань з питань охорони праці (додаток 1).
Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (додаток 2). При цьому в протоколі та посвідченні
у стислій формі зазначається перелік основних нормативно"правових
актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів
робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.
3.15. Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з
питань охорони праці на своєму підприємстві, видача посвідчень є
обов’язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.
3.16. При незадовільних результатах перевірки знань з питань
охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти
повторне навчання і повторну перевірку знань.
3.17. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань
з питань охорони праці.
3.18. Організаційне забезпечення роботи комісії (організація
проведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення,
облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення і облік
посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці) покладається на суб’єкт господарської діяльності, яким проводилось навчання з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.
3.19. Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів,
навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця.
3.20. Представники профспілок, уповноважені найманими
працівниками особи як члени постійно діючих комісій з перевірки
знань з питань охорони праці, проходять навчання з питань охорони праці відповідно до Типового положення, а перевірку знань у порядку, визначеному відповідними громадськими організаціями за
участю представника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
3.21. Страхові експерти з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України як
члени постійно діючих комісій з перевірки знань з питань охорони праці
проходять навчання з питань охорони праці відповідно до Типового положення, а перевірку знань у порядку, визначеному правлінням Фонду, за участю представника спеціально вповноваженого центрального
органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
4. СПЕЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
4.1. Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Переліку робіт, де
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є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та
Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 № 263/121 і зареєстрованому
Міністерством юстиції України 25.01.95 за № 18/554 (далі – роботи
підвищеної небезпеки), проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно"правових актів з охорони праці.
4.2. Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись
як безпосередньо на підприємстві, так і іншим суб’єктом господарської
діяльності, який отримав в установленому порядку відповідний дозвіл.
У разі здійснення професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації безпосередньо на підприємстві спеціальне
навчання з питань охорони праці є складовою зазначеної професійної підготовки.
4.3. Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться
роботодавцем на підприємстві за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників і затверджуються наказом.
4.4. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення
спеціального навчання проводиться комісією підприємства.
У разі неможливості створити комісію з перевірки знань з питань
охорони праці на підприємстві перевірка знань проводиться
комісією спорідненого підприємства або територіального управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
5. НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ
ПРАЦІ ПОСАДОВИХ ОСІБ
5.1 Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці (додаток 3), під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, навчаються згідно
з Типовими тематичним планом і програмою навчання з питань
охорони праці посадових осіб (додаток 4).
5.2. Перші заступники та заступники міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, перші заступники та заступники
міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, заступники керівників обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
керівники об’єднань підприємств, керівники підприємств (чисельністю
понад 1000 працівників), керівники та фахівці служб охорони праці,
члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці цих
підприємств; експерти технічні з промислової безпеки; керівники та викладачі кафедр охорони праці вищих навчальних закладів, керівники і
штатні викладачі галузевих навчальних центрів проходять навчання у
Головному навчально"методичному центрі Держнаглядохоронпраці.
Перевірка знань з питань охорони праці цієї категорії посадових
осіб проводиться комісією, створеною наказом спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Очолює комісію Голова (заступник Голови), до складу
комісії входять керівники управлінь та відділів цього органу та представники інших органів державного нагляду за охороною праці, а
також представники відповідних профспілок.
До складу комісії можуть також залучатися викладачі охорони праці
головного навчально"методичного центру Держнаглядохоронпраці.
5.3. Посадові особи районних державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування, функціональні обов’язки яких пов’язані із
забезпеченням охорони праці; спеціалісти науково"дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, які займаються проведенБІБЛІОТЕКА СПЕЦІАЛІСТА З ОХОРОНИ ПРАЦІ 1/2006 • 11
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ням експертизи проектно"конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно"правових актів з охорони праці, а також ті,
які виконують розробки з питань охорони праці; керівники підприємств
чисельністю менше 1000 працівників, керівники та спеціалісти служб
охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці
підприємств проходять навчання з питань охорони праці у галузевих навчальних центрах або навчальних закладах та установах, які отримали
відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці.
Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання у галузевих навчальних центрах, проводиться комісією, створеною наказом вищого органу. Очолює комісію керівник
або заступник керівника цього органу, до службових обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці, чи керівник служби
охорони праці цього органу.
До складу комісії входять представники органів державного нагляду за охороною праці та відповідних профспілок. До складу
комісії можуть також залучатися представники відповідних обласних
галузевих структурних підрозділів, інших органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування, а також викладачі охорони праці того
суб’єкта господарської діяльності, де проводилося навчання.
Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання в інших навчальних закладах та установах, проводиться комісією відповідного територіального управління спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці за участю представників інших органів державного нагляду за охороною праці або комісією, створеною місцевим органом виконавчої влади.
5.4. Посадові особи малих підприємств, де немає можливості
провести навчання безпосередньо на підприємстві та створити
комісію з перевірки знань з питань охорони праці, проходять навчання у навчальних закладах та установах, які отримали відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці.
Перевірка знань з питань охорони праці таких посадових осіб проводиться комісією, створеною місцевим органом виконавчої влади або
територіальним управлінням спеціально вповноваженого центрального
органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці за участю представників інших органів державного нагляду за охороною праці.
5.5. Посадові особи, крім зазначених у пп. 5.2 та 5.3, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов’язків, безпосередньо на підприємстві.
5.6. Особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки та посадові особи, службові обов’язки яких пов’язані з:
а) керівництвом та контролем за виконанням робіт з підвищеною
небезпекою;
б) будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, технічним переоснащенням, консервацією та ліквідацією об’єктів підвищеної небезпеки;
в) розробкою проектів, технологічних регламентів та іншої
технічної документації для робіт підвищеної небезпеки;
г) підготовкою персоналу для обслуговування машин, механізмів
та устаткування підвищеної небезпеки;
ґ) розробкою нормативно"правових актів з питань виготовлення,
монтажу та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та об’єктів підвищеної небезпеки,
під час навчання згідно з п. 5.1 Типового положення, проходять
навчання і перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи.
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5.7. Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а
також фахівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці.
Посадові особи, у тому числі фахівці з питань охорони праці
підприємств, де стався нещасний випадок (професійне отруєння),
груповий або із смертельним наслідком, повинні протягом місяця
пройти позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони
праці в порядку, встановленому Типовим положенням, якщо комісією з розслідування встановлено факт порушення ними вимог
нормативно"правових актів з охорони праці.
Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими нормативно"правовими актами з охорони праці може проводитися у формі
семінарів.
6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
6.1. Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони
праці, подання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних
випадків, а також з правил поведінки та дій у разі виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.
6.2. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі – інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
6.3. Вступний інструктаж проводиться:
– з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
– з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство
і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
– з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;
– з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.
Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони
праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по
підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку
пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в
приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням
сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних
посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з
урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість
інструктажу затверджуються керівником підприємства.
Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток
5), який зберігається службою охорони праці або працівником, що
відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі
про прийняття працівника на роботу.
6.4. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:
– новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або
до фізичної особи, яка використовує найману працю;
– який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;
– який виконуватиме нову для нього роботу;
– відрядженим працівником іншого підприємства, який бере без-
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посередню участь у виробничому процесі на підприємстві.
Проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів:
– до початку трудового або професійного навчання;
– перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного
з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.
Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві
інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.
6.5. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці
індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які
виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань
первинного інструктажу.
Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з
урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:
– на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці;
– для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.
6.6. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на
робочому місці або в кабінеті охорони праці:
– при введенні в дію нових або переглянутих нормативно"правових
актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
– при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та
інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
– при порушеннях працівниками вимог нормативно"правових
актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
– при перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти
робіт – понад 60 днів.
Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами,
слухачами проводиться під час проведення трудового і професійного навчання при порушеннях ними вимог нормативно"правових
актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до
травм, аварій, пожеж тощо.
Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим
працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно
від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.
6.7. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:
– при ліквідації аварії або стихійного лиха;
– при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства,
оформлюються наряд"допуск, наказ або розпорядження.
Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим
працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.
6.8. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу,
майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.
6.9. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі
завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за
допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок
безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.
При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок
щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи
позапланового інструктажів, протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.
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При незадовільних результатах перевірки знань після цільового
інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.
6.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та
цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці (додаток 6). Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.
У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду"допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді"допуску, а в
журналі реєстрації інструктажів – не обов’язково.
6.11. Перелік професій та посад працівників, які звільняються від
повторного інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов’язана з безпосереднім обслуговуванням об’єктів,
машин, механізмів, устаткування; застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів тощо.
6.12. Тематика та порядок проведення інструктажів з питань охорони праці для учнів, курсантів, слухачів, студентів під час трудового і професійного навчання у навчальних закладах визначаються
нормативно"правовими актами в галузі освіти.
7. СТАЖУВАННЯ, ДУБЛЮВАННЯ І ДОПУСК ПРАЦІВНИКІВ
ДО РОБОТИ
7.1. Новоприйняті на підприємство працівники після первинного
інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників
пройти стажування протягом не менше 2–15 змін або дублювання
протягом не менше шести змін.
Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час
професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно"правовими актами
з охорони праці.
7.2. Працівники, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням безаварійної роботи об’єктів підвищеної небезпеки або з виконанням окремих робіт підвищеної небезпеки (теплові та атомні електричні
станції, гірничодобувні підприємства, інші подібні об’єкти, порушення технологічних режимів яких являє загрозу для працівників та навколишнього середовища), до початку самостійної роботи повинні проходити дублювання з обов’язковим проходженням у цей період протиаварійних і
протипожежних тренувань відповідно до плану ліквідації аварій.
7.3. Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом. У наказі визначається тривалість стажування (дублювання) та
вказується прізвище працівника, відповідального за проведення
стажування (дублювання) .
7.4. Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити
стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) визначаються керівником підприємства відповідно до нормативно"правових актів з охорони праці. Тривалість стажування
(дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від
кваліфікації працівника.
7.5. Роботодавцю надається право своїм наказом звільняти від
проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж
роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.
7.6. Стажування (дублювання) проводиться за програмами для
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конкретної професії, які розробляються на підприємстві відповідно
до функціональних обов’язків працівника, і затверджуються
керівником підприємства (структурного підрозділу).
7.7. Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях
свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі
стажування працівники повинні виконувати роботи, які за
складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам,
що передбачаються функціональними обов’язками цих працівників.
7.8. У процесі стажування (дублювання) працівник повинен:
– закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та
інструкцій з охорони праці;
– оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у

нормальних і аварійних умовах;
– засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення
вимог безпеки праці.
7.9. Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного
підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи, про що
робиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному
випадку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим наказом може бути продовжено на термін не більше двох змін.
Додаток 1
до пункту 3.14 Типового положення
про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці
Зразок протоколу засідання комісії
з перевірки знань з питань охорони праці

________________________________________________________________________________________________________
(підприємство, навчальний заклад, їх підпорядкованість)

ПРОТОКОЛ № _____
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
«___» ________________20__ р.

м.______________________

Комісія у складі:
голови __________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

і членів комісії: _____________________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
створена на підставі наказу від «___» _______________ 20____ р.
№ ______
перевірила знання __________________________________________________________________________________________
(перелік основних нормативно!правових актів

________________________________________________________________________________________________________
з охорони праці, за якими проводилася перевірка знань)

________________________________________________________________________________________________________
№
з/п

Прізвище, ім’я
та по батькові працівника

Посада,
професія (фах)

Місце роботи
(для підприємства
структурний підрозділ)

Знає / не знає

Примітка

1

2

3

4

5

6

Голова комісії

______________________

Члени комісії:

_______________________

(підпис)
(підпис)

______________________
(підпис)

______________________
(підпис)

М. П.
Примітка. У разі проведення перевірки знань комісією підприємства затвердження протоколу печаткою не обов’язкове.
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Додаток 2
до пункту 3.14 Типового положення
про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці
Обкладинка посвідчення
Знак безпеки

ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Перша сторінка посвідчення
________________________________________________________________________________________________________
(підприємство, навчальний заклад, їх підпорядкованість)

ПОСВІДЧЕННЯ №
Видано __________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

посада (фах) ______________________________________________________________________________________________
місце роботи ______________________________________________________________________________________________
про те, що він(а) пройшов(ла) навчання і виявив(ла) потрібні знання _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(перелік основних нормативно!правових актів з охорони праці,

________________________________________________________________________________________________________
за якими проводилася перевірка знань)

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань
від «___» ________20____ р.

№ _____________________

М. П.
Голова комісії _________________________
(прізвище)

_________________________
(підпис)

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРІОДИЧНУ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ
Посада (фах)_________________________________________________________________________________________
виявив(ла) потрібні знання _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(перелік нормативно!правових актів з охорони праці,

________________________________________________________________________________________________________
за якими проводилася перевірка знань)

________________________________________________________________________________________________________
Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань
від «___» _____________ 20 ____ р.

№ ___________________________

Голова комісії ___________________________________________________
(прізвище)

_________________________
(підпис)

М. П.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"
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Додаток 3
до пункту 5.1 Типового положення
про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці

ПЕРЕЛІК ПОСАД ПОСАДОВИХ ОСІБ,
ЯКІ ПРОХОДЯТЬ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
1. ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ Й ОРГАНІЗАЦІЇ, ОБ’ЄДНАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємств, установ
й організацій, об’єднань підприємств незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт.
1.2. Керівники та спеціалісти науково"дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, які займаються проведенням експертизи проектно"конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно"правових актів з охорони праці, а
також ті, які виконують розробки з питань охорони праці.
1.3. Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу з нагляду за охороною праці та його територіальних управлінь.
1.4. Експерти технічні з промислової безпеки.
1.5. Страхові експерти з охорони праці.
2. НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
2.1. Керівники, заступники керівників навчальних закладів, на
яких покладена відповідальність за організацію безпечного ведення
робіт, керівники та викладачі кафедр охорони праці, керівники та
штатні викладачі навчальних закладів, які здійснюють навчання з
питань охорони праці посадових осіб.
2.2. Майстри та інструктори виробничого навчання, керівники
виробничої практики та інші посадові особи, які викладають питан-

ня охорони праці, безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці з учнями, студентами, курсантами, слухачами.
3. МІНІСТЕРСТВА ТА ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ
Перші заступники та заступники міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, перші заступники та заступники міністрів,
керівників інших центральних органів виконавчої влади Ради міністірів
Автономної Республіки Крим, функціональні обов’язки яких пов’язані з
організацією діяльності підприємств галузі з охорони праці, а також з організацією навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
4. МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Заступники керівників обласних, Київської та Севастопольської
міських, районних державних адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням охорони праці.
5. КЕРІВНИКИ, СПЕЦІАЛІСТИ СЛУЖБ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЧЛЕНИ
КОМІСІЙ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ТЕХНІЧНИЙ СТАН І БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ Й ОРГАНІЗАЦІЙ, ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ, ЗАЗНАЧЕНИХ
У ПУНКТАХ 1–4 ЦЬОГО ДОДАТКА.
Додаток 4
до пункту 5.1 Типового положення
про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці

ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА
НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПОСАДОВИХ ОСІБ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення
Закону України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та взаємозв’язок з іншими Законами України. Законодавство України про працю.
Тема 2. Організація роботи з охорони праці.
Тема 3. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.
Тема 4. Пожежна безпека.
Тема 5. Електробезпека.
Тема 6. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних
отруєнь і захворювань.
Тема 7. Подання першої допомоги потерпілим у разі нещасного
випадку.
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Тема 8. Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків
аварій.
Тема 9. Безпека праці в галузі.
ПРОГРАМА
ТЕМА 1. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
Основні положення Закону України «Про охорону праці». Поняття
охорони праці. Соціально"економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України «Про охорону
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Кодекс законів про працю України та прийняті відповідно до них нормативно"правові акти, а
також Закон України «Про забезпечення санітарного та епіде-
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міологічного благополуччя населення», Закон України «Про пожежну
безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист».
Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.
Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи на підприємстві. Права працівників на пільги і
компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Управління охороною
праці. Обов’язки роботодавця щодо створення умов праці відповідно
до нормативно"правових актів з охорони праці. Обов’язки працівника
щодо додержання вимог нормативно"правових актів з охорони праці.
Аудит охорони праці.
Служба охорони праці. Положення про службу, основні завдання,
функціональні обов’язки та права. Комісія з питань охорони праці
підприємства: порядок створення, обов’язки та права комісії.
Навчання з питань охорони праці. Типове положення про навчання,
яке встановлює порядок і види навчання та інструктажів, форми перевірки знань з питань охорони праці працівників та посадових осіб.
Перелік посад посадових осіб, які до початку виконання своїх
обов’язків і періодично один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Перелік
робіт, де є потреба у професійному доборі. Фінансування охорони
праці роботодавцем. Інші джерела фінансування охорони праці. Перелік заходів і засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.
Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об’єктів і засобів
виробництва. Попередня експертиза проектної документації, за позитивними результатами якої відкривається фінансування робіт. Дозвіл
на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов’язана з виконанням робіт та експлуатацією об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що встановлюються визначеним Кабінетом Міністрів України переліком. Порядок допуску в експлуатацію придбаних за кордоном технологічних процесів, машин,
механізмів, устаткування тощо. Порядок прийняття в експлуатацію
нових і реконструйованих виробничих об’єктів.
Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
Інформація та звітність про стан охорони праці. Добровільні об’єднання громадян з охорони праці.
Стимулювання охорони праці. Заохочення працівників за активну
участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов праці.
Застосування при розрахунках страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків та профзахворювань знижок та
надбавок для кожного підприємства.
Відшкодування підприємствам, громадянам і державі збитків, завданих порушенням вимог охорони праці.
Нормативно"правові акти з охорони праці. Опрацювання, прийняття та скасування нормативно"правових актів, тимчасове припинення
їх чинності. Акти підприємств з охорони праці. Забезпечення працівників нормативно"правовими актами з охорони праці.
Державне управління охороною праці. Органи державного управління. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони
праці. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в галузі охорони праці, зокрема, спеціально вповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної
політики щодо атестації робочих місць на відповідність вимогам норма-
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тивних актів про охорону праці. Повноваження спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці
щодо управління охороною праці. Повноваження місцевих державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування в галузі охорони
праці. Повноваження об’єднань підприємств з цих питань.
Організація наукових досліджень з проблем охорони праці. Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці та порядок регулювання їх діяльності. Права і відповідальність посадових осіб спеціально вповноваженого центрального
органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Соціальний захист цих посадових осіб.
Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону
праці. Повноваження і права профспілок у цій сфері. Уповноважені
найманими працівниками особи з питань охорони праці.
Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до
законодавства використовують найману працю, до посадових осіб та
працівників за порушення вимог щодо охорони праці. Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про
охорону праці, за створення перешкод у діяльності посадових осіб
органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.
Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Основні положення Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»:
завдання страхування та сфера дії закону, основні принципи страхування; управління страхуванням. Обов’язки ФССНВ: відшкодування шкоди,
заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров’я, відшкодування
моральної шкоди, профілактична діяльність Фонду, направлена на усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці; фінансування страхування від нещасних випадків.
Страхові тарифи, диференційовані в залежності від класу професійного ризику виробництва, а також від фактичних умов та безпеки праці на виробництві. Закон України «Про колективні договори».
Регулювання питань охорони праці в колективному договорі. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.
Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Заборона роботи в нічний час. Обмеження понаднормованих робіт. Заборона залучення до понаднормованих робіт.
Праця жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці
жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час. Гарантії при
прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які
мають дітей.
Праця інвалідів. Порядок навчання, перекваліфікації та працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій. Умови використання їх праці у нічний час та на понаднормованих роботах.
Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах.
Вік, з якого допускається прийняття на роботу. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб, молодших за вісімнадцять років.
Медичні огляди.
Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові спори.
Терміни звернення до комісії з трудових спорів та порядок прийняття
заяв. Порядок і терміни розгляду трудових спорів.
Відповідальність за порушення законодавства про працю.
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ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Охорона праці як об’єкт управління. Управління охороною праці.
Мета і завдання управління. Структурно"функціональна схема управління охороною праці.
Планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та оперативне.
Організація роботи з охорони праці. Посадові інструкції, установлення обов’язків, прав і відповідальності виробничо"технічних служб,
посадових осіб і спеціалістів за виконання функцій і завдань у системі
управління охороною праці, а також вимог з охорони праці.
Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці.
Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці.
Контроль за ефективністю функціонування системи управління
охороною праці, виконанням працівниками своїх обов’язків, правил,
норм та інструкцій з охорони праці, за станом охорони праці на робочих місцях, аудит охорони праці.
Вимоги нормативних актів з охорони праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. Планово"запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення охорони праці.
Організація безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки або таких, де є потреба у професійному доборі згідно з нормативно"правовими актами з охорони праці.
Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. План
ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у разі аварії.
ТЕМА 3. ВИБУХОНЕБЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВ І ВИБУХОЗАХИСТ
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами
та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності
масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико"хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.
Основні положення Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки». Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки.
Основні положення Конвенції 174 від 2 червня 1993 Міжнародної
організації праці «Про запобігання значним промисловим аваріям».
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Ламінарне, дефлаграційне горіння і детонація в різних агрегатних станах: парогазових,
дисперсних середовищ, сконденсованих вибухових речовин.
Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища; фактори, що характеризують небезпеку вибуху, ГОСТ
12.1.010"76 «Взрывобезопасность. Общие требования».
Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування, тяжкість наслідків. Тротиловий еквівалент; частка участі вибухопожежонебезпечних продуктів у вибуху, приведена маса; енергетичний
потенціал вибухонебезпеки, баланс розподілу енергії вибуху.
Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко"технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових аварій. Установлені
визначення: хіміко"технологічна система, технологічний блок, середовище, об’єкт. Значення параметрів: регламентовані, критичні, гранично допустимі; потенційно вибухонебезпечний технологічний об’єкт.
Кількісні характеристики гідродинамічних, тепломасообмінних проце18 • БІБЛІОТЕКА СПЕЦІАЛІСТА З ОХОРОНИ ПРАЦІ 1/2006

сів та їх вплив на рівень вибухонебезпеки. Кількісні показники, що
складають енергетичний потенціал вибухонебезпеки. Можливі показники вибухів.
Методи стабілізації процесів та оцінка надійності систем. Фізико"хімічні характеристики речовин, що використовуються в технологічній системі, та їх вплив на вибухонебезпеку; оцінка рівня небезпечності процесу; обґрунтованість та надійність способів і засобів
контролю допустимої кількості небезпечних речовин; засоби запобігання критичним значенням параметрів.
Оцінка експлуатаційної надійності та безпеки обладнання, трубопроводів, обґрунтування їх вибору. Поняття про строки служби (ресурсу) і
безвідмовної роботи обладнання; обґрунтування вибору ущільнень, методів і засобів запобігання перевищенням тиску, ефективних систем
аварійного скидання вибухонебезпечних продуктів закритого типу.
Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту
(ПАЗ). Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості)
систем контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу і енергетичного потенціалу об’єкта.
Локалізація аварій, захист персоналу від уражень, будинків і споруд від
руйнування. Поблочні моделі виникнення і розвитку аварій; технічні засоби і послідовність аварійного відключення технологічних блоків. Методи і
послідовність локалізації аварій при різних схемах їх розвитку.
Методи оцінки інтенсивності впливу ударної хвилі на об’єкти у разі
можливого вибуху. Основні принципи розрахунку зон за рівнями небезпеки та їх класифікація.
Обґрунтованість розміщення вибухонебезпечних технологічних
об’єктів на території підприємства. Стійкість будинків і споруд до дії
ударної хвилі. Технічні та організаційні заходи щодо захисту персоналу від дії ударної хвилі та вторинних факторів вибуху.
Основні напрями в удосконаленні технологічних процесів, розробці
сучасного обладнання, засобів контролю, управління і протиаварійного захисту, швидкодійної та регулювальної апаратури. Підвищення
якості сировини, матеріалів та обладнання.
Раціональне планування території підприємства. Вибір та використання
ефективних і надійних, переважно на базі ЕОМ і мікропроцесорної техніки,
засобів контролю, регулювання та протиаварійного захисту.
Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, займанню аварійних викидів.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
ТЕМА 4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Основні нормативні документи, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки об’єктів: Закон України «Про пожежну
безпеку», стандарти, будівельні норми та правила, Правила пожежної
безпеки та інше. Обов’язки керівника підприємства та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта та окремих
дільниць виробництва.
Порядок організації і робота добровільної пожежної дружини. Положення про добровільні пожежні дружини. Обов’язки членів добровільних пожежних дружин щодо запобігання пожежам та їх гасіння.
Пільги та заохочення, встановлені для них.
Порядок створення та роботи пожежно"технічної комісії. Типове положення про пожежно"технічні комісії.
Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна
відповідальність громадян, посадових та юридичних осіб за порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі.
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Коротка характеристика виробництва та пожежна небезпека технологічного процесу, сировини, готової продукції, агрегатів, установок тощо.
Основні причини пожеж: порушення технологічних регламентів і
несправність виробничого обладнання, іскри електрогазозварювальних робіт і необережне поводження з вогнем, іскри котельних та
інших установок, порушення правил користування інструментами і
електронагрівальними приладами. Заходи пожежної безпеки, яких
необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та
по її закінченні з метою запобігання пожежам.
Утримання території підприємства, протипожежні розриви, джерела
протипожежного водопостачання, протипожежний режим на об’єкті.
Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях, при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, при
проведенні електрогазозварювальних, паяльних та інших вогневих робіт,
при фарбуванні, знежирюванні та митті виробів і обладнання.
Вимоги пожежної безпеки в лабораторіях, архівах, складських
приміщеннях, гаражах, на складах зберігання хімічних речовин, паливно"мастильних матеріалів, при роботі з пожежовибухонебезпечними матеріалами, у приміщеннях з масовим перебуванням людей
(клубах, поліклініках, їдальнях тощо).
Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації.
Призначення та місцезнаходження на об’єкті засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентарю (вогнегасники,
внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з піском, стаціонарні
установки пожежогасіння). Загальні уявлення про спринклерне і дренчерне обладнання, автоматичну пожежну сигналізацію, вуглекислотні,
порошкові, газові та інші установки пожежогасіння.
Порядок утримання на об’єкті засобів пожежогасіння влітку та взимку.
Правила використовування вогнегасних засобів, протипожежного
інвентарю і обладнання для пожежогасіння.
Засоби зв’язку і сповіщення про пожежу, що наявні на об’єкті, у цеху, місця розташування телефонів, пристроїв для подачі звукових сигналів пожежної тривоги. Правила використання цих засобів у разі виникнення пожежі.
Дії працівників при виявленні в цеху чи на території об’єкта задимлення, загорання або пожежі. Порядок повідомлення про пожежу в пожежну охорону, газорятувальну та інші аварійні служби, організація
зустрічі пожежних частин, команд чи добровільних пожежних дружин.
Виключення за необхідності технологічного обладнання, комунікацій,
електроустановок та вентиляції. Гасіння пожежі наявними на об’єкті
засобами пожежогасіння, порядок включення стаціонарних установок,
евакуації людей і матеріальних цінностей.
Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів (надання допомоги
в прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації матеріальних цінностей та
виконання інших робіт за розпорядженнями керівника гасіння пожежі).
Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання
пожежам та загибелі людей на них.
Примітка. Навчання за темою 4 проводиться фахівцями, що мають
спеціальну (пожежно!технічну) освіту та стаж роботи за фахом не менше 5 років.
ТЕМА 5. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму.
Основні причини та шляхи зниження його рівня.
Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги, потужності, опору, частоти. Постійний та змінний струм, їх шкідлива дія на
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організм людини. Небезпечні величини електроструму, напруги. Залежність дії електроструму на людину від тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини. Поняття
напруги кроку та дотику. Статична і наведена напруга. Дія електромагнітних полів, засоби захисту від них. Правила безпеки під час роботи на персональних комп’ютерах.
Будова промислових електроустановок та їх елементи: електричні
станції, підстанції, розподільчі пристрої, перетворювачі електроенергії;
повітряні та кабельні лінії електропередачі вище 1000 В; розподільчі
електромережі напругою до 1000 В.
Розподіл електроустановок за класами напруги: 0,4 кВ; 6–10 кВ;
35 кВ; 110–1150 кВ. Особливості будови та сфера застосування.
Охоронні зони електромереж до і вище 1000 В. Допустимі (безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого обладнання, що перебувають під напругою. Класифікація виробничих приміщень щодо
небезпеки ураження працівників електричним струмом.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Порядок їх використання, зберігання та обліку. Періодичність та види
випробувань. Плакати та знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.
Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія; найбільш допустимі величини опору, від чого вони залежать.
Заходи безпеки під час роботи з електрифікованим інструментом,
зварювальними та понижувальними трансформаторами, переносними світильниками тощо.
Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих електроустановках. Особливості виробництв з наявністю електротехнологій.
Порядок виконання робіт у діючих електроустановках: організаційні
та технічні заходи, наряд"допуск до роботи, інструктаж, групи електробезпеки.
Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих електроустановках.
Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус, кваліфікація, група електробезпеки, обов’язки та відповідальність.
ТЕМА 6. ГІГІЄНА ПРАЦІ. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ.
ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНИХ ОТРУЄНЬ І ЗАХВОРЮВАНЬ
Поняття гігієни праці та медицини праці. Основні положення законодавчих актів, що стосуються створення безпечних умов праці та
збереження здоров’я працюючих. Опрацювання, прийняття та скасування нормативно"правових актів – санітарних норм, правил,
гігієнічних нормативів, регламентів тощо.
Шкідливі фактори виробничого середовища і трудового процесу, їх гігієнічна оцінка. Критерії і показники умов праці (Гігієнічна класифікація
праці). Компетенція спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров’я в проведенні атестації робочих
місць за умовами праці, організація та здійснення контролю за параметрами факторів виробничого середовища та трудового процесу. Атестація робочих місць на відповідність нормативно"правовим актам з охорони праці.
Організація та здійснення державної санітарно"епідеміологічної експертизи промислової продукції, технологічних процесів тощо. Заходи
щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища. Особливості гігієни праці в провідних галузях господарства.Особливості
гігієни праці під час використання праці жінок та неповнолітніх.
Санітарно"побутове забезпечення працівників.
Медичні огляди осіб, які працюють у важких та шкідливих умовах
праці. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності. ПроБІБЛІОТЕКА СПЕЦІАЛІСТА З ОХОРОНИ ПРАЦІ 1/2006 • 19
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фесійні захворювання (порядок розслідування, реєстрації та обліку
профзахворювань, аналіз профзахворюваності, визначення придатності працівника до роботи). Основні принципи профілактики виникнення профзахворювань.
Примітка. Навчання за темою 6 проводиться фахівцями державної санітарно!епідеміологічної служби.
ТЕМА 7. ПОДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ
У РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ
Стислі основи анатомії та фізіології людини.
Поняття першої допомоги. Основні принципи подання першої допомоги і правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість, спокій. Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при капілярній кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до
підлеглої кістки, максимальним згинанням кінцівки. Зупинка кровотечі
за допомогою джгута чи джгута"закрутки.
Способи реанімації, підготовлення потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс».
Непрямий (закритий) масаж серця. Перша допомога при потопленні.
Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії
електричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму на організм людини. Правила подання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.
Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і
розтягненні зв’язок.
Перша допомога при отруєнні газами. Симптоми отруєнь. Вплив
різних газів на організм людини і його наслідки.
Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран.
Види перев’язувального матеріалу. Типи пов’язок. Правила накладання пов’язок.
Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила накладання шин. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударах.
Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час подання першої
допомоги потерпілим при нещасних випадках.
Примітка. Навчання за темою 7 проводиться фахівцями!медиками.
ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ РОБОТАМИ З ПРОФІЛАКТИКИ
ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЙ
Великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.
Законодавчі та інші нормативні акти світової спільноти та України щодо забезпечення контролю, управління та захисту від основних видів
виробничих небезпечних чинників. Класифікація виробничих небез-
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печних чинників в залежності від властивостей технологічних процесів
та небезпечних речовин (різновиди вибухів, пожеж; вибухи киплячих
рідин, що викидають пару, викиди токсичних речовин; порушення
цілісності інженерних споруд, будівель тощо).
Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки». Ідентифікація
об’єктів підвищеної небезпеки (далі – ОПН). Повноваження суб’єкта господарської діяльності, який має ОПН, щодо організації роботи з ідентифікації ОПН. Роль адміністрації та керівників підрозділів підприємства у
виявленні небезпечного промислового устаткування, проведенні оцінки
небезпечних промислових факторів, розробці планів ліквідації аварій та
аварійно"рятувальних заходів, розробці заходів щодо підвищення рівня
безпеки виробництва, організації навчання та протиаварійних тренувань
персоналу. Формування звітів про стан безпеки праці, проведену протиаварійну роботу та про аварії, що сталися.
Декларування безпеки ОПН – оцінка рівня небезпеки об’єктів, установлення імовірності можливих аварій, установлення прийнятного
ризику та розробка заходів щодо його зниження. Мета і методика виявлення небезпечних чинників виробничих аварій. Визначення
пріоритетів. Прогнозування аварій на виробництві. Методики оцінки
можливостей виникнення аварій під час здійснення окремих технологічних процесів. Повноваження місцевих органів виконавчої влади
щодо регулювання життєдіяльності ОПН. Роль місцевих органів виконавчої влади при вирішенні питань розміщення небезпечних промислових установок, у наданні допомоги підприємствам, проведенні
інспекцій, ліквідації наслідків аварій, забезпеченні безпеки населення. Функціональна структура управління роботами з профілактики та
ліквідації наслідків аварій. Взаємодія органів місцевої влади та
керівників аварійно небезпечних виробництв щодо запобігання
аваріям та ліквідації їх наслідків. Складання переліку промислових установок – джерел загрози великих виробничих аварій. Узгодження
місць розташування виробництв. Проведення інспекцій.
Планування заходів у разі надзвичайних ситуацій на виробництві.
Організація аварійних служб та формування планів їх роботи. Управління здійсненням заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Порядок дії систем аварійної сигналізації та зв’язку, призначення персоналу та визначення його обов’язків.
Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту
(ПАЗ). Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості)
системи контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу та енергетичного потенціалу об’єкта. Створення та
організація роботи групи експертів на підприємстві. Складання та затвердження контрольних списків виробничих небезпечних чинників.
Надання інформації громадськості.
Примітка. Тема 9 тематичного плану і програми розробляється з
урахуванням вимог нормативно!правових актів охорони праці та промислової безпеки для конкретних напрямів економічної діяльності і
виробництв.
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Затверджено наказом
Держнаглядохоронпраці України
від 26.01.2005 № 15

ÏÅÐÅË²Ê ÐÎÁ²Ò
З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ
1. Електрозварювальні, газополум’яні, наплавочні і паяльні роботи.
Контроль за зварювальними з’єднаннями.
2. Роботи в охоронних зонах ліній електропередачі.
3. Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках.
4. Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також
роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.
5. Роботи на повітряних лініях зв’язку, які перетинають лінії електропередачі, контактні проводи.
6. Електропрогрів бетону та електророзморожування ґрунтів.
7. Обслуговування, ремонт та наладка обладнання для плазменно"дугової зварки, різання, напилювання, нанесення покрить та іншого електрозварювального устаткування.
8. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.
9. Виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та
використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.
10. Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими та вибухонебезпечними речовинами.
11. Роботи, пов’язані з технічним обслуговуванням вибухонебезпечних виробництв, цехів, дільниць, об’єктів, засобів пожежної сигналізації та систем автоматичного пожежогасіння.
Пожежно"технічне обстеження будинків та висотних споруд. Виїзд
особового складу підрозділів пожежної охорони по тривозі.
12. Транспортування балонів, контейнерів, ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення та ремонт.
13. Обслуговування агрегатів і котлів, що працюють на газі і рідкому паливі.
14. Роботи з профілактики і технічного обслуговування газового
господарства.
15. Виконання газонебезпечних робіт.
16. Роботи з технічного обслуговування і експлуатації компресорних та
газорегуляторних станцій, лінійних частин магістральних газопроводів.
17. Монтаж і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії.
18. Роботи, пов’язані з будівництвом, обслуговуванням і ремонтом
газопроводів, газорозподільних пунктів, які використовують природні,
нафтові, штучні, змішані і зріджені вуглеводневі гази.
19. Роботи з монтажу та зварювання підземних та зовнішніх газопроводів, газифікації об’єктів, а також з нанесення протикорозійного
ізоляційного покриття.
20. Підключення до діючого газопроводу новозмонтованих газопроводів.

21. Обслуговування та ремонт газоперекачувальних агрегатів.
22. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.
23. Промислово"геофізичні дослідження свердловин.
24. Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів.
25. Роботи з видобутку та переробки нафти, газу і конденсату в
нафтогазопереробній та хімічній промисловості.
26. Роботи з ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння
свердловин.
27. Роботи, пов’язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом компресорних та холодильних установок, що працюють на вибухонебезпечних та токсичних газах.
28. Роботи, пов’язані з підготовкою залізничних цистерн, контейнерів, балонів та інших ємностей до зливу"наливу вибухонебезпечних, токсичних та займистих рідин.
29. Роботи, пов’язані з монтажем, експлуатацією та ремонтом
магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, аміакопроводів і технологічних трубопроводів.
30. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних газопроводів
та комунікацій газових промислів.
31. Роботи з виробництва, зберігання, використання та транспортування речовин, які відносяться до I та II класу небезпеки.
32. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з"під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин,
в тому числі радіоактивних.
33. Роботи з монтажу та ремонту обладнання в насосних та компресорних станціях на нафтогазовидобувних та нафтогазопереробних
підприємствах.
34. Монтаж, ремонт, реконструкція, наладка, експлуатація, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації, здійснення інспекційного контролю обладнання, що містить радіонуклідні джерела.
35. Експлуатація циклотронів, бетатронів, лінійних прискорювачів
та інших прискорювальних установок.
36. Роботи з отруйними, шкідливими, токсичними та радіоактивними речовинами.
37. Роботи з дезактивації, дезінсекції, дератизації та дезінфекції
приміщень.
38. Роботи з використанням інертних газів.
39. Роботи, пов’язані з виробництвом скла та скловиробів.
40. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.
41. Нанесення лакофарбувальних покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових,
епоксидних тощо).
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42. Обробка деревини та інших речовин антисептичними та вогнезахисними сумішами і речовинами.
43. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах,
вулканізаторах, виливних та черв’ячних машинах, таблетмашинах,
каландрах та вальцях.
44. Підготовка до знешкодження і обезжирювання установок і деталей чотирихлористим вуглецем.
45. Вулканізаційні роботи.
46. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей.
47. Роботи, пов’язані з виробництвом, зберіганням, транспортуванням та застосуванням агрохімікатів, пестицидів, гербіцидів.
48. Гасіння вапна.
49. Обслуговування генераторних ацетиленових установок.
50. Гальванічні роботи, чистка вентиляційних каналів та повітропроводів.
51. Роботи з виробництва феросплавів, агломерату, чавуну, сталі,
прокату, труб, вогнетривів, коксу та хімічних продуктів коксування, ртуті,
нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію,
титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших
сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих
сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива.
Обслуговування устаткування з їх виробництва.
52. Плавильні, заливальні роботи і роботи з термообробки лиття.
53. Роботи з окислюючими речовинами.
54. Комплекс робіт щодо виробництва, переробки, розподілу,
зберігання і застосування продуктів розділення повітря, водню, хлору,
аміаку, природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів.
55. Обслуговування станів гарячої і холодної прокатки, трубоформувальних станів та пічного зварювання труб.
56. Роботи, пов’язані з відпалюванням сталі, сплавів і відливок.
57. Гранулювання доменного шлаку.
58. Роботи, пов’язані з вибиванням відливок, титанової губки із застосуванням відбійних молотків.
59. Робота з піскоструминними апаратами.
60. Нанесення бетону, ізоляційних і обмурувальних матеріалів методом набризкування і напилення.
61. Управління, завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, фасувально"пакувальних, просівальних, змішувальних,
формувальних, затиральних, фільтрувальних, намотувальних, варильних, плавильних, сепараторних, очисних, обрізних, бурових,
в’язальних, полірувальних механізмів.
62. Обслуговування вальцювальних, штампувальних, вузлов’язальних і навивальних верстатів та автоматів.
63. Випробування та обслуговування парових і водогрійних котлів,
економайзерів, паропроводів, трубопроводів гарячої води, пароперегрівників, теплообмінників, тепломеханічного устаткування, посудин, що працюють під тиском.
64. Підземні роботи на шахтах та рудниках.
65. Підземна геологорозвідка.
66. Сейсморозвідка.
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67. Геолого"маркшейдерські роботи.
68. Аварійно"рятувальні роботи, гасіння пожеж, боротьба з повінню.
69. Дегазаційні роботи.
70. Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних установок, стволів, компресорних станцій.
71. Утворення і експлуатація відвалів гірничих порід.
72. Обслуговування лампових, лампової апаратури аерогазового
контролю і сейсмопрогнозу.
73. Проведення розкривних робіт, виїмка і навантаження корисних
копалин при відкритих гірничих роботах.
74. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.
75. Обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар’єрів.
76. Підземні та відкриті гірничі роботи під час будівництва, реконструкції і ремонту метрополітенів, підземних споруд спеціального
призначення.
77. Роботи на метрополітені в службах руху, рухомого складу,
колії, тунельних споруд, сигналізації та зв’язку.
78. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.
79. Прокладка, обслуговування та ремонт пульпопроводів.
80. Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.
81. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.
82. Штучне заморожування ґрунтів та водозниження.
83. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.
84. Утворення і експлуатація перевантажувальних пунктів кар’єрів.
85. Забивання свай.
86. Цементація та хімічне закріплення ґрунтів та фундаментів.
87. Укладка великогабаритних труб у траншеї.
88. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах,
камерах і колекторах.
89. Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій, під водою та на глибині більше 2 метрів.
90. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.
91. Роботи у замкнених просторах (ємностях, боксах, трубопроводах).
92. Водолазні роботи.
93. Роботи з обслуговування барокамер.
94. Роботи верхолазні та на висоті.
95. Роботи з підйомних і підвісних колисок і риштувань на висоті.
96. Монтаж та демонтаж конструкцій і обладнання за допомогою
вертольотів.
97. Монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та
зміцнення їх аварійних частин.
98. Обстеження димарів, вентиляційних каналів і дахів при
капітальному ремонті будинків та споруд.
99. Роботи з ремонту, фарбування, очистки від снігу та пилу дахів
будівель за відсутності огорож.
100. Робота на конструкціях мостових, баштових та козлових кранів.
101. Вантажно"розвантажувальні роботи за допомогою машин і
механізмів.

Н О Р М А Т И В Н О

102. Транспортування негабаритних та важких вантажів на
під’їзних коліях будівельних майданчиків.
103. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.
104. Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт
і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів, конвеєрів,
підвісного канатного, гідравлічного транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок та ліній електропередачі.
105. Монтаж, демонтаж та обслуговування компресорного, холодильного обладнання, пресів"розширювачів, ковальсько"пресового
устаткування.
106. Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів.
107. Обслуговування і ремонт елементів підвіски автомобілів,
гідропідйомників на автомобілях"самоскидах та самоскидних причепах, їх зняття і установлення.
108. Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згорання.
109. Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням.
110. Малярні роботи у відсіках та резервуарах морських та річкових
суден, а також очистка та фарбування суден у доках та на причалах.
111. Монтаж і демонтаж головних та допоміжних механізмів в машинному відділенні морських та річкових суден.
112. Роботи, що безпосередньо виконуються при обслуговуванні
залізничного транспорту, електротранспорту, рухомого складу.
113. Обслуговування механічних та автоматичних ліній.
114. Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах.
115. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів.
116. Роботи на цукрових заводах з обслуговування центрифуг і
транспортерів.
117. Проведення робіт в силосах, призначених для різної сільськогосподарської продукції, в вагонах зерновозах.
118. Роботи з обслуговування і ремонту аспіраційних та пневмотранспортних систем на підприємствах із зберігання і переробки зерна.
119. Роботи з розвантаження, складання і зберігання зернових та
олійних культур, висівок, макухи і шроту насипом і в затареному вигляді.
120. Роботи з оксидації обезводнених мастил під час виробництва
оліфи і лаків.
121. Роботи з обслуговування бугаїв"плідників, кнурів і жеребців.
122. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.
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123. Лісогосподарські і лісозаготівельні роботи, які виконуються на
територіях, забруднених (5–10 кі/км2) цезієм 134, 137.
124. Роботи з ліквідації лісових пожеж.
125. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.
126. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому
транспорті.
127. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і
середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах
на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов’язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у
період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних
об’єктів у важкодосяжних і необжитих районах.
128. Снігомірні, сніголавинні, гляціологічні і сельові роботи: маршрутні снігозйомки у горах; сніголавинні і гляціологічні роботи у важкодосяжних високогірних районах у період максимальної сельової та лавинної активності.
129. Робота вогневих обслуг з протиградовими виробами, пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет, транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції.
130. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.
131. Пожежно"технічне обстеження об’єктів з підвищеною пожежною, вибуховою та радіаційною небезпекою.
132. Робота у випробувальних пожежних лабораторіях, на пожежних полігонах, на смугах психологічної підготовки пожежних та в теплодимокамерах.
133. Робота особового складу пожежних підрозділів на колінчатих
підіймачах та на автомеханічних драбинах.
134. Виконання робіт на пожежах із знеструмлення електричних
мереж, перекриття заслінок на нафтогазопроводах, в резервуарних
парках автобаз.
135. Гасіння пожеж в трюмах морських та річкових суден.
136. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації.
137. Скелелазні роботи.
На підприємствах на основі Переліку, з урахуванням специфіки виробництва, роботодавцем розробляється і затверджується відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких
потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці.
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Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
25 серпня 2004 р. № 1112

ÏÎÐßÄÎÊ
РОЗСЛІДУВАННЯЯТА ВЕДЕННЯЯОБЛІКУ НЕЩАСНИХ
ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
І АВАРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ
НПАОП 0.00 6.02 04
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та

5. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слу-

ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і

хачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, док-

аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях не-

торантами під час навчально"виховного процесу, у тому числі під

залежно від форми власності, виду економічної діяльності або в їх

час виробничого навчання, практики на виділеній дільниці

філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах чи у

підприємства під керівництвом уповноважених представників на-

фізичних осіб – підприємців, які відповідно до законодавства вико-

вчального закладу, визначається МОН за погодженням з Держна-

ристовують найману працю (далі – підприємство), а також тих, що

глядохоронпраці, відповідним профспілковим органом і виконавчою

сталися з особами, які забезпечують себе роботою самостійно, за

дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків

умови добровільної сплати ними внесків на державне соціальне

на виробництві та професійних захворювань (далі – Фонд).

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного

6. Проведення розслідування та ведення обліку нещасних ви-

захворювання (далі – особи, які забезпечують себе роботою са-

падків, що сталися з працівниками під час прямування на робо-

мостійно).

ту чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому

2. Дія цього Порядку поширюється на:
– власників підприємств або уповноважені ними органи (далі –
роботодавці);
– осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які
відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий до-

транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовувався в інтересах підприємства, здійснюється згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270.

говір (контракт) або фактично були допущені до роботи в інтересах
підприємства (далі – працівники), а також на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
7. Розслідування проводиться у разі раптового погіршення стану

3. Розслідування нещасних випадків та професійних захворю-

здоров’я працівника або особи, яка забезпечує себе роботою са-

вань, що сталися з працівниками, які перебували у відрядженні за

мостійно, одержання ними поранення, травми, у тому числі

кордоном, проводиться згідно з цим Порядком, якщо інше не пе-

внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострого

редбачено міжнародними договорами України.

професійного захворювання і гострого професійного та інших от-

4. Згідно з цим Порядком проводиться розслідування та ведеться

руєнь, одержання теплового удару, опіку, обмороження, у разі

облік нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися з осо-

утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізу-

бами, які відповідно до законодавства про працю працюють за трудо-

ючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок

вим договором (контрактом) у військових частинах (підрозділах) або

аварії, пожежі, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани

на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери

тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу,

управління Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрації Держприкордонслуж-

що призвели до втрати працівником працездатності на один робо-

би, Державного департаменту з питань виконання покарань, МНС.

чий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу

Дія цього Порядку не поширюється на військовослужбовців та

(легшу) роботу не менш як на один робочий день, у разі зникнення

інших осіб, які проходять військову службу в зазначених частинах

працівника під час виконання ним трудових обов’язків, а також у

чи на підприємствах згідно із статутами військової служби.

разі смерті працівника на підприємстві (далі – нещасні випадки).
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До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь належать захворювання та отруєння, спричинені впливом небезпечних факторів, шкідливих речовин не більше ніж протягом
однієї робочої зміни.
Гострі професійні захворювання спричиняються впливом хімічних
речовин, іонізуючого та неіонізуючого випромінювання, значним
фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і
систем людини. До них належать також інфекційні, паразитарні,
алергійні захворювання.
Гострі професійні отруєння спричиняються в основному шкідливими речовинами гостроспрямованої дії.
8. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який
його виявив, чи інша особа – свідок нещасного випадку повинні не-
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падок (крім випадків, передбачених пунктом 41 цього Порядку), зобов’язаний негайно:
1) повідомити з використанням засобів зв’язку про нещасний
випадок:
– робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства за встановленою Фондом формою;
– підприємство, де працює потерпілий, – якщо потерпілий є
працівником іншого підприємства;
– органи державної пожежної охорони за місцезнаходженням підприємства – у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі;
– установу державної санітарно"епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, – у разі виявлення гострого професійного
захворювання (отруєння);

гайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповно-

2) утворити наказом комісію з розслідування нещасного випадку

важену особу підприємства і вжити заходів до подання необхідної

(далі – комісія) у складі не менше ніж три особи та організувати

допомоги потерпілому.

розслідування.

У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт
(уповноважена особа підприємства) зобов’язаний:

11. До складу комісії включаються керівник (спеціаліст) служби
охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено

– терміново організувати подання першої медичної допомоги по-

виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці (голова

терпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до ліку-

комісії), керівник структурного підрозділу підприємства, на якому

вально"профілактичного закладу;

стався нещасний випадок, представник робочого органу виконавчої

– повідомити про те, що сталося, роботодавця, керівника пер-

дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства (за згодою),

винної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або упов-

представник первинної організації профспілки, членом якої є по-

новажену найманими працівниками особу з питань охорони праці,

терпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з пи-

якщо потерпілий не є членом профспілки;

тань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, інші

– зберегти до прибуття комісії з розслідування (комісії із

особи.

спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на

У разі настання нещасного випадку з тяжкими наслідками, у то-

робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були

му числі з можливою інвалідністю потерпілого, до складу комісії

на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи

обов’язково включається представник робочого органу Фонду за

здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких

місцезнаходженням підприємства.

наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.
9. Лікувально"профілактичний заклад повинен про кожне звер-

До складу комісії не може включатися керівник робіт, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці, де
стався нещасний випадок.

нення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на вироб-

У разі виявлення гострого професійного захворювання (от-

ництві без направлення підприємства передати протягом доби з ви-

руєння) до складу комісії включається також представник установи

користанням засобів зв’язку екстрене повідомлення за формою

державної санітарно"епідеміологічної служби, яка обслуговує

згідно з додатком 1:

підприємство, та робочого органу виконавчої дирекції Фонду за

– підприємству, де працює потерпілий;
– робочому органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнахо"
дженням підприємства, де працює потерпілий, або за місцем настання нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе роботою
самостійно;
– установі (закладу) державної санітарно"епідеміологічної служ-

місцезнаходженням підприємства.
На підприємствах, де немає структурних підрозділів, до складу
комісії включається представник роботодавця.
На суднах морського, річкового та рибопромислового флоту під
час плавання або перебування в іноземних портах комісія утворюється капітаном, про що повідомляється власник судна.

би (далі – установа державної санітарно"епідеміологічної служби),

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не вклю-

яка обслуговує підприємство, де працює потерпілий, або такій ус-

чається до складу комісії, але має право брати участь у її засідан-

танові за місцем настання нещасного випадку з особою, яка забез-

нях, висловлювати свої пропозиції, додавати до матеріалів

печує себе роботою самостійно, – у разі виявлення гострого про-

розслідування документи, що стосуються нещасного випадку, дава-

фесійного захворювання (отруєння).

ти відповідні пояснення, в тому числі викладати в усній і письмовій

10. Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний ви-

формі особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку
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та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення
розслідування.

Акти форми Н"5 і форми Н"1 (або форми НПВ) підписуються головою і всіма членами комісії. У разі незгоди із змістом зазначе-

Члени комісії мають право одержувати письмові та усні пояснен-

них актів член комісії письмово викладає свою окрему думку, яка

ня від роботодавця, посадових осіб та інших працівників підпри-

додається до акта форми Н"5 і є його невід’ємною частиною, про

ємства, а також проводити опитування потерпілих та свідків нещас-

що робиться запис в акті форми Н"5.

ного випадку.

У випадках, зазначених у пункті 35 цього Порядку, або у разі ви-

12. У разі коли нещасний випадок стався з особою, яка забез-

никнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експер-

печує себе роботою самостійно (крім випадків, передбачених

тизи, випробувань для встановлення обставин і причин нещасного

пунктом 41 цього Порядку), розслідування організовує робочий

випадку строк розслідування може бути продовжено за погоджен-

орган виконавчої дирекції Фонду за місцем настання нещасного

ням з територіальним органом Держнаглядохоронпраці за місце"

випадку, для чого утворює наказом комісію у складі не менше ніж

знаходженням підприємства, але не більше ніж на місяць, про що

три особи.

роботодавець видає наказ.

До складу комісії включаються представники робочого органу

14. Визнаються пов’язаними з виробництвом нещасні випадки,

виконавчої дирекції Фонду (голова комісії) за місцем настання не-

що сталися з працівниками під час виконання трудових обов’язків,

щасного випадку, райдержадміністрації – у разі настання нещасно-

у тому числі у відрядженні, а також ті, що сталися у період:

го випадку у місті районного значення чи районі мм. Києва і Сева-

– перебування на робочому місці, на території підприємства

стополя, або облдержадміністрації – у разі настання нещасного

або в іншому місці, пов’язаному з виконанням роботи, починаю-

випадку у місті обласного значення (далі – місцева дер-

чи з моменту прибуття працівника на підприємство до його

жадміністрація), первинної організації профспілки, членом якої є

відбуття, який повинен фіксуватися відповідно до вимог правил

потерпілий, потерпілий або особа, яка представляє його інтереси.

внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі

У разі гострого професійного захворювання (отруєння) до складу

протягом робочого та надурочного часу, або виконання завдань

комісії також включається представник установи державної

роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, свят-

санітарно"епідеміологічної служби за місцем настання нещасного

кові та неробочі дні;

випадку.

– підготовки до роботи та приведення в порядок після закінчен-

13. Комісія зобов’язана протягом трьох діб:

ня роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також ви-

– обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення по-

конання заходів особистої гігієни, пересування по території

терпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та
причетних до нього осіб;
– визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

підприємства перед початком роботи і після її закінчення;
– проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем;

– з’ясувати обставини і причини нещасного випадку; визначити,

– використання власного транспортного засобу в інтересах

чи пов’язаний цей випадок з виробництвом; установити осіб, які

підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця в установ-

допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, роз-

леному роботодавцем порядку;

робити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

– виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює по-

– скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н"5

терпілий, тобто дій, які не належать до трудових обов’язків

згідно з додатком 2 у трьох примірниках (далі – акт форми Н"5), а

працівника (подання необхідної допомоги іншому працівникові, дій

також акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за

щодо запобігання аваріям або рятування людей та майна

формою Н"1 згідно з додатком 3 у шести примірниках (далі – акт

підприємства, інших дій за розпорядженням або дорученням робо-

форми Н"1), якщо цей нещасний випадок визнано таким, що

тодавця);

пов’язаний з виробництвом, або акт про нещасний випадок, не

– ліквідації аварії, наслідків надзвичайної ситуації техногенного і

пов’язаний з виробництвом, за формою НПВ згідно з додатком 4,

природного характеру на виробничих об’єктах і транспортних засо-

якщо цей нещасний випадок визнано таким, що не пов’язаний з

бах, що використовуються підприємством;

виробництвом (далі – акт форми НПВ), і передати їх на затвер"
дження роботодавцю;
– у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом, крім акта форми Н"1 склас-

– подання необхідної допомоги або рятування людей, виконання
дій, пов’язаних із запобіганням нещасним випадкам з іншими особами у процесі виконання трудових обов’язків;
– надання підприємством шефської допомоги;

ти також у чотирьох примірниках карту обліку професійного захво-

– перебування у транспортному засобі або на його стоянці, на те-

рювання (отруєння) за формою П"5 згідно з додатком 5 (далі –

риторії вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку,

карта форми П"5).

якщо настання нещасного випадку пов’язане з виконанням по-
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– за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;

– прямування працівника до об’єкта (між об’єктами) обслугову-

– під час використання ними в особистих цілях транспортних за-

вання за затвердженими маршрутами або до будь"якого об’єкта за

собів, машин, механізмів, устаткування, інструментів, що належать

дорученням роботодавця;
– прямування до/чи з місця відрядження згідно з установленим
завданням.
15. Визнаються пов’язаними з виробництвом також випадки:

або використовуються підприємством (крім випадків, що сталися
внаслідок їх несправності);
– унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт,

– раптового погіршення стану здоров’я працівника або його

зупинка серця тощо), за наявності відповідного медичного висновку, як-

смерті внаслідок гострої серцево"судинної недостатності під час пе-

що це не пов’язано із застосуванням таких речовин у виробничих про-

ребування на підземних роботах (видобування корисних копалин,

цесах чи порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортуван-

будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний

ня або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсично-

ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних ка-

го чи наркотичного сп’яніння, до нещасного випадку був відсторонений

налів, тунелів та інших підземних споруд, геологорозвідувальні ро-

від роботи відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпо-

боти, які проводяться під землею) чи після виведення працівника на

рядку підприємства або колективного договору;

поверхню з ознаками гострої серцево"судинної недостатності, що
підтверджено медичним висновком;
– скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах
морського, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого колективним договором строку перебування
у рейсі або його смерті під час перебування у рейсі внаслідок
впливу психофізіологічних, небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.
16. Нещасні випадки, пов’язані із завданням тілесних ушкод-

– у разі підтвердженого відповідним медичним висновком алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння, не зумовленого виробничим процесом, яке стало основною причиною нещасного випадку за відсутності технічних та організаційних причин його настання;
– під час скоєння ними злочину, що встановлено обвинувальним
вироком суду;
– у разі смерті або самогубства (крім випадків, зазначених у
пункті 15 цього Порядку).
19. Роботодавець, а у разі нещасного випадку, що стався з осо-

жень іншою особою, або вбивство працівника під час виконання чи

бою, яка забезпечує себе роботою самостійно, – керівник робочого

у зв’язку з виконанням ним трудових (посадових) обов’язків чи дій

органу виконавчої дирекції Фонду, який призначив комісію, повинен

в інтересах підприємства незалежно від порушення кримінальної

розглянути і затвердити примірники актів форми Н"5 і форми Н"1

справи розслідуються відповідно до цього Порядку. Такі випадки

(або форми НПВ) протягом доби після одержання матеріалів, підго-

визнаються пов’язаними з виробництвом (крім випадків, що стали-

товлених комісією за підсумками її роботи (далі – матеріали

ся з особистих мотивів).

розслідування).

17. Нещасні випадки, що сталися внаслідок раптового погіршен-

До першого примірника акта форми Н"5 додаються примірник

ня стану здоров’я працівника під час виконання ним трудових (поса-

акта форми Н"1 (або форми НПВ), примірник карти форми П"5 –

дових) обов’язків (крім випадків, зазначених у пункті 15 цього По-

у разі гострого професійного захворювання (отруєння), пояснення

рядку, у разі відсутності умов, зазначених у пункті 18 цього Поряд-

свідків та потерпілого (у разі їх наявності), витяги з експлуатаційної

ку), визнаються пов’язаними з виробництвом за умови, що

документації, схеми, фотографії, інші документи, що характеризу-

погіршення стану здоров’я працівника сталося внаслідок впливу не-

ють стан робочого місця (машини, механізму, устаткування, апара-

безпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено ме-

тури тощо), а у разі потреби – також висновок лікуваль-

дичним висновком, або якщо потерпілий не проходив медичного ог-

но"профілактичного закладу про стан сп’яніння, наявність в ор-

ляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалася,

ганізмі потерпілого алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин.

протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про
стан його здоров’я.
Медичний висновок щодо зв’язку погіршення стану здоров’я

На вимогу потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, голова комісії зобов’язаний ознайомити його з документами,
що містяться в матеріалах розслідування.

працівника з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробни-

20. Нещасні випадки реєструються у журналі за формою згідно

чих факторів або щодо протипоказання за станом здоров’я

з додатком 6 роботодавцем, а у разі нещасного випадку, що став-

працівника виконувати зазначену роботу видається лікуваль-

ся з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, – робочим

но"профілактичним закладом за місцем лікування потерпілого на

органом виконавчої дирекції Фонду, в якому зареєстровано цю

запит роботодавця та/або голови комісії.

особу.

18. Не визнаються пов’язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками:

21. Примірник затвердженого акта форми Н"5 разом з примірником затвердженого акта форми Н"1 (або форми НПВ) і примірником
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матеріалів розслідування карти форми П"5 – у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), протягом трьох діб

– профспілковій організації, представник якої брав участь у роботі комісії.

надсилаються роботодавцем керівникові (спеціалісту) служби охо-

У разі гострого професійного захворювання (отруєння) копія

рони праці або посадовій особі (спеціалісту), на яку роботодавцем

акта форми Н"1 надсилається разом з примірником карти форми

покладено виконання функцій з питань охорони праці, підприємства,

П"5 також до установи державної санітарно"епідеміологічної служ-

працівником якого є потерпілий.

би за місцем настання нещасного випадку, яка веде облік випадків

22. Примірник затвердженого акта форми Н"5 разом з примірником затвердженого акта форми Н"1 (або форми НПВ), примір-

гострих професійних захворювань (отруєнь).
24. Примірник акта форми Н"5 разом з примірником акта форми

ник карти форми П"5 – у разі виявлення гострого професійного за-

Н"1 (або форми НПВ), карти форми П"5 – у разі виявлення гостро-

хворювання (отруєння) протягом трьох діб надсилаються робото-

го професійного захворювання (отруєння), матеріалами розслідуван-

давцем:

ня підлягає зберіганню на підприємстві протягом 45 років, у разі ре-

– потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

організації підприємства – передається правонаступникові, який бе-

– робочому органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнахо"

ре на облік цей нещасний випадок, а у разі ліквідації підприємства –

дженням підприємства.
Примірник затвердженого акта форми Н"1 (або форми НПВ)
протягом трьох діб надсилається роботодавцем:
– керівникові структурного підрозділу підприємства, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним
випадкам;
– територіальному органу Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням підприємства;

до державного архіву.
У робочому органі виконавчої дирекції Фонду примірник акта
форми Н"5 разом з примірником акта форми Н"1 (або форми
НПВ), карти форми П"5 – у разі виявлення гострого професійного
захворювання (отруєння) підлягає зберіганню протягом 45 років.
25. По закінченні періоду тимчасової непрацездатності або у
разі смерті потерпілого внаслідок травми, одержаної під час нещасного випадку, роботодавець, який бере на облік нещасний ви-

– первинній організації профспілки, представник якої брав участь

падок, складає повідомлення про наслідки нещасного випадку за

у роботі комісії, або уповноваженій найманими працівниками особі

формою Н"2 згідно з додатком 7 і в десятиденний строк надсилає

з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки.

його організаціям і особам, яким надсилався акт форми Н"1 (або

Копія акта форми Н"1 надсилається органу, до сфери управління
якого належить підприємство, а у разі відсутності такого органу –
місцевій держадміністрації.
У разі гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта

форми НПВ).
Повідомлення про наслідки нещасного випадку обов’язково додається до акта форми Н"1 або форми НПВ і зберігається разом з
ним відповідно до цього Порядку.

форми Н"1 надсилається разом з примірником карти форми П"5

26. Нещасний випадок, про який своєчасно не було повідомле-

до установи державної санітарно"епідеміологічної служби, яка об-

но безпосереднього керівника чи роботодавця потерпілого або

слуговує підприємство, працівником якого є потерпілий, і веде

внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу,

облік випадків гострих професійних захворювань (отруєнь).

розслідується і береться на облік згідно з цим Порядком протягом

23. У разі розслідування нещасного випадку, що стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, робочий орган ви-

місяця після надходження заяви потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси (незалежно від строку, коли він стався).

конавчої дирекції Фонду, який призначив комісію, протягом трьох

У разі реорганізації підприємства, на якому стався такий випа-

діб надсилає примірник затвердженого акта форми Н"5 разом з

док, розслідування проводиться його правонаступником, а у разі

примірником затвердженого акта форми Н"1 (або форми НПВ),

ліквідації підприємства встановлення факту нещасного випадку

примірником карти форми П"5 – у разі виявлення гострого про-

розглядається у судовому порядку.

фесійного захворювання (отруєння):

27. Нещасний випадок, що стався з працівником на території

– потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

підприємства або в іншому місці роботи під час перерви, що на-

– робочому органу виконавчої дирекції Фонду, в якому за-

дається згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку

реєстровано особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, ра-

підприємства, а також під час перебування працівника на території

зом з матеріалами розслідування.
Примірник затвердженого акта форми Н"1 (або форми НПВ)
протягом трьох діб надсилається:
– місцевій держадміністрації для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам;
– територіальному органу Держнаглядохоронпраці за місцем настання нещасного випадку;
28 • БІБЛІОТЕКА СПЕЦІАЛІСТА З ОХОРОНИ ПРАЦІ 1/2006

підприємства у зв’язку з проведенням виробничої наради, одержанням заробітної плати, проходженням обов’язкового медичного огляду або проведенням з дозволу чи з ініціативи роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів і тренувальних занять,
розслідується та береться на облік згідно з вимогами цього Порядку.
28. Нещасний випадок, що стався на певному підприємстві з
працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання в

Н О Р М А Т И В Н О

П Р А В О В І

Д О К У М Е Н Т И

інтересах свого підприємства, розслідується комісією підприємства,

внаслідок катастроф, аварій та подій на транспорті розслідуються

на якому стався нещасний випадок, за участю представників

відповідно до цього Порядку з обов’язковим використанням ма-

підприємства, працівником якого є потерпілий. Такий випадок бе-

теріалів з розслідування катастроф, аварій та подій на транспорті,

реться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.

складених відповідними органами.

Підприємство, на якому стався нещасний випадок, зберігає

Відомості про обставини і причини катастроф, аварій та подій на

примірник акта форми Н"1 протягом періоду, необхідного для вико-

транспорті, що призвели до нещасних випадків, а також про осіб,

нання передбачених актом профілактичних заходів щодо запобіган-

які допустили порушення вимог законодавства, незалежно від по-

ня подібним випадкам, але не менше ніж один рік.

рушення кримінальної справи передаються відповідними органами

29. Нещасний випадок, що стався з працівником, який тимчасово був переведений в установленому порядку на інше підприємство

у десятиденний строк після закінчення розслідування підприємству,
працівниками якого є потерпілі.

або виконував роботи за сумісництвом, розслідується і береться на

36. Нещасні випадки, що сталися з громадянами України, інозем-

облік підприємством, на яке його було переведено або на якому він

цями та особами без громадянства, які входять до складу екіпажів

працював за сумісництвом.

(бригад) транспортних засобів (автомобілів, поїздів, літаків, морсь-

30. Нещасний випадок, що стався з працівником під час виконан-

ких та річкових суден тощо), під час перебування за кордоном (в

ня роботи під керівництвом посадових осіб підприємства, на якому він

портах, аеропортах, доках, станціях, судноремонтних заводах, май-

працює, на виділеній території, об’єкті, дільниці іншого підприємства,

стернях тощо), розслідуються відповідно до цього Порядку, якщо

розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого

інше не передбачено міжнародними договорами України.

є потерпілий. У розслідуванні такого випадку бере участь представник підприємства, на якому стався нещасний випадок.

37. Контроль за своєчасністю і об’єктивністю розслідування нещасних випадків, їх документальним оформленням та обліком, ви-

31. Нещасний випадок, що стався з працівником особового

конанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків

складу аварійно"рятувальної служби, залученим до роботи на

здійснюють органи державного управління, органи державного на-

об’єктах підприємства за договором (угодою) під керівництвом по-

гляду за охороною праці, виконавча дирекція Фонду та її робочі ор-

садових осіб підприємства, розслідується і береться на облік цим

гани відповідно до компетенції.

підприємством. У розслідуванні такого випадку бере участь представник аварійно"рятувальної служби.
32. Нещасний випадок, що стався з працівником Державної

Громадський контроль здійснюють профспілки через свої виборні
органи і представників, а також уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

служби охорони або з працівником суб’єкта господарювання, який

Зазначені у цьому пункті органи та особи мають право вимагати

має ліцензію на провадження діяльності з надання послуг, пов’яза-

у межах своєї компетенції від роботодавця проведення повторного

них з охороною державної та іншої власності, а також з охороною

(додаткового) розслідування нещасного випадку, затвердження чи

громадян, під час виконання своїх обов’язків, розслідується і бе-

перегляду затвердженого акта форми Н"5, акта форми Н"1 (або

реться на облік Державною службою охорони та цим суб’єктом гос-

форми НПВ), визнання нещасного випадку пов’язаним з вироб-

подарювання. У розслідуванні такого випадку бере участь представ-

ництвом і складення акта форми Н"1, якщо ними виявлено пору-

ник підприємства, де стався нещасний випадок.
33. Нещасний випадок, що стався з водієм транспортного засо-

шення вимог цього Порядку чи інших нормативно"правових актів з
охорони праці.

бу, який виконував роботи у складі зведеної транспортної колони,

38. Посадова особа органу Держнаглядохоронпраці має право у

сформованої підприємством, розслідується цим підприємством за

разі відмови роботодавця скласти або затвердити акт форми Н"5,

участю представника підприємства, яке направило водія на зазна-

акт форми Н"1 (або форми НПВ) чи незгоди потерпілого або осо-

чені роботи. Такий випадок береться на облік підприємством, яке

би, яка представляє його інтереси, із змістом акта форми Н"5, ак-

сформувало транспортну колону.
34. Нещасні випадки, що сталися з вихованцями, учнями, сту-

та форми Н"1 (або форми НПВ), надходження скарги або незгоди
з висновками розслідування про обставини та причини нещасного

дентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ордина-

випадку чи приховання нещасного випадку видавати обов’язкові

торами, аспірантами, докторантами під час проходження ними ви-

для виконання роботодавцем або робочим органом виконавчої ди-

робничого навчання, практики або виконання робіт на підприємстві

рекції Фонду – у разі нещасного випадку з особою, яка забезпечує

під керівництвом його посадових осіб, розслідуються і беруться на

себе роботою самостійно, приписи за формою Н"9 згідно з додат-

облік цим підприємством. У розслідуванні бере участь представник

ком 8 щодо необхідності проведення розслідування (повторного

навчального закладу.

розслідування) нещасного випадку, затвердження чи перегляду за-

35. Нещасні випадки, що сталися з водіями, машиністами, піло-

твердженого акта форми Н"5, акта форми Н"1 (або форми НПВ),

тами (екіпажем) транспортних засобів (автомобілів, поїздів, літаків,

визнання чи невизнання нещасного випадку пов’язаним з вироб-

морських та річкових суден тощо) під час перебування в рейсі,

ництвом і складення акта форми Н"1 (або форми НПВ).
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Рішення посадової особи органу Держнаглядохоронпраці може

конавчої дирекції Фонду зобов’язаний негайно передати з викори-

бути оскаржено у судовому порядку. На час розгляду справи у суді

станням засобів зв’язку повідомлення за формою згідно з додат-

дія припису припиняється.

ком 9:

39. Роботодавець зобов’язаний у п’ятиденний строк після одержання припису за формою Н"9 видати наказ про виконання запро-

– територіальному органу Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням підприємства;

понованих у приписі заходів, а також притягнути до відповідаль-

– органу прокуратури за місцем настання нещасного випадку;

ності працівників, які допустили порушення законодавства про охо-

– місцевій держадміністрації;

рону праці. Про виконання цих заходів роботодавець повідомляє

– установі державної санітарно"епідеміологічної служби за

письмово орган Держнаглядохоронпраці, посадова особа якого ви-

місцем настання нещасного випадку – у разі гострих професійних

дала припис, в установлений ним строк.

захворювань (отруєнь);
– органу з питань захисту населення і територій від надзвичай-

СПЕЦІАЛЬНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
40. Спеціальному розслідуванню підлягають:
– нещасні випадки із смертельними наслідками;

них ситуацій та іншим органам (у разі потреби).
Зазначені у цьому пункті органи (організації) повідомляють про
нещасний випадок органи (організації) вищого рівня.

– групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше

Повідомлення надсилається також у разі, коли смерть потерпіло-

працівниками, незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров’я;

го настала внаслідок нещасного випадку, що стався раніше.

– випадки смерті працівників на підприємстві;

Спеціальне розслідування такого випадку здійснюється в установле-

– випадки зникнення працівників під час виконання трудових (по-

ному порядку з використанням матеріалів раніше проведеного

садових) обов’язків;

розслідування.

– нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можли-

42. Спеціальне розслідування нещасного випадку (крім випадків,

вою інвалідністю потерпілого (за рішенням органів Держнагляд"

передбачених пунктом 43 цього Порядку) проводиться комісією із

охоронпраці).

спеціального розслідування нещасного випадку (далі – спеціальна

Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі

комісія), що призначається наказом керівника територіального ор-

наслідки, у тому числі до нещасних випадків з можливою інвалід-

гану Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням підприємства

ністю потерпілого, здійснюється відповідно до Класифікатора роз-

або за місцем настання нещасного випадку, якщо він стався з осо-

поділу травм за ступенем тяжкості, що затверджується МОЗ.

бою, яка забезпечує себе роботою самостійно, чи внаслідок дорож-

41. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок з тяжким наслідком, випа-

ньо"транспортної пригоди, за погодженням з органами, представники яких входять до її складу.

док смерті працівника на підприємстві, а також випадок зникнення

До складу спеціальної комісії включаються:

працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків

– посадова особа територіального органу Держнаглядохорон-

роботодавець зобов’язаний негайно передати з використанням засобів зв’язку повідомлення за формою згідно з додатком 9:
– територіальному органу Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням підприємства;
– органу прокуратури за місцем настання нещасного випадку;
– робочому органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнахо"
дженням підприємства;
– органу, до сфери управління якого належить підприємство (у
разі його відсутності – місцевій держадміністрації);
– установі державної санітарно"епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, – у разі гострих професійних захворювань (отруєнь);
– первинній організації профспілки, членом якої є потерпілий;

праці (голова комісії);
– представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду за
місцезнаходженням підприємства або за місцем настання нещасного випадку, якщо він стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, чи внаслідок дорожньо"транспортної пригоди;
– представник органу, до сфери управління якого належить
підприємство, а у разі його відсутності – місцевій держадміністрації, якщо нещасний випадок стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, чи внаслідок дорожньо"транспортної пригоди;
– керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства або
інший представник роботодавця;

– органу з питань захисту населення і територій від надзвичай-

– представник первинної організації профспілки підприємства,

них ситуацій за місцем настання нещасного випадку та іншим орга-

членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівни-

нам (у разі потреби).

ками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертель-

профспілки;

ним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, а

– представник профспілкового органу вищого рівня;

також про випадок смерті або зникнення під час виконання робіт

– представник установи державної санітарно"епідеміологічної

особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, робочий орган ви-

служби, яка обслуговує підприємство, або такої установи за місцем
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настання нещасного випадку, якщо він стався з особою, яка забез-

ливих наслідків аварії, причетності кількох підприємств склад

печує себе роботою самостійно,– у разі розслідування випадку гос-

спеціальної комісії може бути доповнено представниками інших

трого професійного захворювання (отруєння);

підприємств, установ і організацій.

– представник інспекції державного технічного нагляду Мінагро-

У разі коли Кабінетом Міністрів України прийнято спеціальне рішен-

політики – якщо нещасний випадок стався під час експлуатації за-

ня щодо утворення комісії з розслідування групового нещасного ви-

реєстрованих в інспекції сільськогосподарських машин (трактори,

падку (аварії, що призвела до нещасних випадків), головою спеціаль-

самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо"будівель-

ної комісії призначається посадова особа Держнаглядохоронпраці, яка

ні і меліоративні машини, тракторні причепи, обладнання тварин-

входить до складу комісії, утвореної Кабінетом Міністрів України.

ницьких ферм, посівні та збиральні машини).
Залежно від кількості загиблих, характеру і можливих наслідків
аварії до складу спеціальної комісії можуть бути включені спеціалісти
органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, представники органів охорони здоров’я та інших органів.
Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не вклю-

Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися на
ядерних установках, підконтрольних Держатомрегулювання, проводиться комісією, яка призначається Держатомрегулювання.
Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися з
працівниками або особами, які забезпечують себе роботою самостійно, і спричинили тяжкі наслідки, у тому числі нещасних ви-

чається до складу спеціальної комісії, але має право брати участь у

падків з можливою інвалідністю потерпілого, проводиться за рішен-

засіданнях комісії, висловлювати свої пропозиції, додавати до ма-

ням територіального органу Держнаглядохоронпраці залежно від

теріалів розслідування документи, що стосуються нещасного ви-

характеру і ступеня тяжкості травми спеціальною комісією, до скла-

падку, викладати особисту думку щодо обставин і причин нещасно-

ду якої входять представники органів, зазначених в абзацах 3–10

го випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід про-

пункту 42 цього Порядку. Про рішення щодо проведення (відмови у

ведення розслідування.

проведенні) спеціального розслідування такого нещасного випадку

Роботодавець (якщо постраждав роботодавець – орган, до сфе-

територіальний орган Держнаглядохоронпраці протягом доби

ри управління якого належить підприємство, а у разі його відсут-

повідомляє роботодавця та відповідний робочий орган виконавчої

ності – місцева держадміністрація або виконавчий орган місцевого

дирекції Фонду з використанням засобів зв’язку в установленому

самоврядування) зобов’язаний забезпечити належні умови і спри-

Держнаглядохоронпраці порядку.

яти роботі спеціальної комісії.

Якщо територіальним органом Держнаглядохоронпраці не прий-

Члени спеціальної комісії мають право одержувати письмові та

нято рішення про проведення спеціального розслідування такого

усні пояснення від роботодавця, посадових осіб, працівників

нещасного випадку, розслідування проводиться роботодавцем або

підприємства, а також проводити опитування потерпілих та інших

відповідним робочим органом виконавчої дирекції Фонду згідно з

осіб – свідків нещасного випадку.

пунктами 3–36 цього Порядку.

43. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під

44. Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися під

час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб,

час катастроф, аварій та подій на транспорті, проводиться з

проводиться спеціальною комісією, яка призначається наказом

обов’язковим використанням матеріалів з їх розслідування, складе-

Держнаглядохоронпраці. До складу цієї комісії включаються

них відповідними органами в установленому порядку.

керівники Держнаглядохоронпраці, органу, до сфери управління

Відомості про обставини і причини катастроф, аварій та подій на

якого належить підприємство, місцевого органу виконавчої влади,

транспорті, що призвели до цих нещасних випадків, а також про

виконавчої дирекції Фонду, галузевого або територіального

осіб, які допустили порушення вимог законодавства, незалежно від

об’єднання профспілок, роботодавця, представники первинних ор-

порушення кримінальної справи передаються органами, які в уста-

ганізацій профспілок, членами яких є потерпілі, або уповноважені

новленому порядку розслідують їх обставини і причини, у десяти-

найманими працівниками особи з питань охорони праці, якщо по-

денний строк після закінчення розслідування голові спеціальної

терпілі не є членами профспілок, відповідного органу з питань за-

комісії.

хисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (у разі необхідності), органів охорони здоров’я та інших органів.

У разі коли нещасний випадок стався за кордоном і представник
Держнаглядохоронпраці, відповідного робочого органу виконавчої

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час

дирекції Фонду, профспілки, членом якої є потерпілий, не можуть

якого загинуло від 2 до 4 осіб, проводиться спеціальною комісією,

прибути на місце події, проведення розслідування може бути дору-

яка призначається наказом Держнаглядохоронпраці або за його до-

чено цими органами представникові роботодавця.

рученням наказом територіального органу Держнаглядохоронпраці

45. Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться

і до складу якої входять представники органів, зазначених в абза-

протягом 10 робочих днів. У разі необхідності строк спеціального

цах третьому–десятому пункту 42 цього Порядку, за погодженням

розслідування може бути продовжений органом, який призначив

з цими органами. Залежно від кількості загиблих, характеру і мож-

спеціальну комісію. (Продовження див. у № 2).
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Виходять з друку нові видання:
«Законодавство України про охорону праці.
Збірник нормативних документів» в 3?х томах
До збірника увійшли законодавчі та нормативні документи України, що регламентують діяльність
підприємств у сфері охорони праці. Тексти документів подаються з першоджерел з урахуванням внесених
змін та доповнень станом на 01.01.2006 року.
Ціна 3и томника 60 грн.

Нова серія «Бібліотека працівника житлово?комунального
господарства», яка складається з 5?ти книг
Книга 1: Утримання будинкової та прибудинкової
території (інструкції з охорони праці для робітника з
комплексного прибирання, консьєржачергового, при
биральника службових приміщень).
Книга 2: Утримання будинкових інженерних мереж (ін
струкції з охорони праці для електромонтера, слюсаря
сантехніка).
Книга 3: Утримання обладнання будинкових та прибу
динкових споруд (інструкції з охорони праці для електро
зварника, маляраштукатура, покрівельника, робітника з

комплексного обслуговування та ремонту будинків (де
рев'яних конструкцій).
Книга 4: Інструкції з охорони праці за видами робіт
(вантажнорозвантажувальні роботи, роботи з ручним
електрифікованим інструментом, виконання робіт на
висоті).
Книга 5: Загальні інструкції (електробезпека підпри
ємств, пожежна безпека підприємств, подання першої
медичної допомоги).
Ціна 5ти книг 50 грн.

Готуються до видання
6 збірників інструкцій з охорони праці
для підприємств житлово?комунального господарства
та побутового обслуговування населення:
• ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ (перукар
ня, хімчистка, пральня, лазня, виготовлення фотографій,
виготовлення трикотажних виробів, технічне обслугову
вання побутової апаратури);
• УТРИМАННЯ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (водопровідно
каналізаційних, теплових, газових, електричних, ліфтових,
освітлювальних; мереж зв'язку, телекомунікацій та охо
ронної сигналізації);

• УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ (зелених насаджень, тран
спортношляхових, водоймищ, кладовищ);
• ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (станція
технічного обслуговування, автозаправна станція, шино
монтаж, автомийка);
• ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО;
• ТОРГІВЕЛЬНОРОЗВАЖАЛЬНІ ГОСПОДАРСТВА (ринок,
магазин, кафе, казино).

