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Положення 

про систему управління охороною праці в Нікопольському фаховому 

коледжі УДУНТ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1.Система управління охороною праці (СУОП) в Нікопольському 

фаховому коледжі Українського державного університету науки і технологій 

(далі - НФК УДУНТ) є частиною системи управління виробництвом та 

освітнього процесу студентів і визначає єдиний порядок підготовки, прийняття 

і реалізації рішень по здійсненню правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів, які направлені на збереження здоров’я і працездатності співробітників 

у процесі праці та студентів у навчально-виховному процесі. 

1.2. СУОП розроблена у відповідності із Законом України “Про охорону 

праці”, Кодексом законів про працю, Положенням про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 26.12.2017 р. № 1669, з урахуванням позитивного досвіду 

підприємств (установ, організацій) з питань охорони праці, та ДСТУ – П 

ОНSAS 18002:2006(OHSAS 18002:2000 IDT) „Система управління безпекою та 

гігієною праці. Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001”.  

Складовою частиною СУОП є наступні нормативно-правові акти та 

документи : 

1.2.1. програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці ;  

1.2.2. перелік професій працівників, звільнених від проведення 

первинного, повторного та позапланового інструктажів (за погодженням з 

державним інспектором з нагляду за охороною праці) ; 

1.2.3. перелік робіт з підвищеною небезпекою ; 

1.2.4. перелік професій, працівники яких мають право на забезпечення ЗІЗ 

із визначенням конкретних видів засобів для них ; 

1.2.5. положення про навчання спеціалістів з питань охорони праці ; 

1.2.6. перелік робіт, де є потреба у професійному доборі ; 

1.2.7. перелік професій працівників, які повинні проходити попередній та 

періодичний медичний огляд ; 

1.2.8. перелік посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню та 

періодичну перевірку знань з питань охорони праці ; 

1.2.9. перелік робіт, на яких забороняється застосування праці жінок ; 

1.2.10. перелік робіт, на яких забороняється застосування праці 

неповнолітніх ; 

1.2.11. перелік інструкцій з охорони праці, які повинні діяти у 

структурних підрозділах; 

1.2.12. склад постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони 

праці.  

1.3. Вимоги цієї СУОП є обов’язковими для всіх співробітників і 

викладачів, а також студентів коледжу. Функціональні обов’язки з питань 



  

охорони праці посадових осіб і спеціалістів коледжу повинні бути внесені до 

посадових та робочих інструкцій, які розробляються відповідно до 

затвердженої форми. 

1.4. Управління охороною праці здійснюється на усіх рівнях 

організаційної структури управління виробництвом (служба, відділ, цех, 

дільниця, бригада, майстерня, робоче місце),          

а також навчально-виховному процесі, як лінійними керівниками, так і 

функціональними службами. На кожному рівні управління реалізуються 

спеціальні функції (комплекс завдань) охорони праці з використанням типових 

елементів керованого циклу (планування, організація, оперативне керування і 

координація, контроль, облік, аналіз і оцінка, стимулювання). 

1.5. Метою управління охороною праці є створення у кожному 

структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці, відповідно 

вимогам нормативних актів з питань охорони праці. 

1.6. Основною метою СУОП є упорядкування і систематизація 

профілактичної роботи з питань охорони праці, яка проводиться в коледжі, 

підвищення її ефективності за рахунок використання усіх технічних, 

організаційних, економічних і соціальних можливостей. Для вирішення цієї 

задачі передбачається : 

          - формування організаційної структури управління охорони праці ; 

          - встановлення єдиного порядку планування, організації і координації 

профілактичної роботи з питань охорони праці ; 

          - організація контролю за станом охорони праці і додержання 

робітниками вимог нормативних актів з питань охорони праці ; 

          - систематичне інформування працівників коледжу про стан умов праці 

на робочих місцях, про причини аварій, нещасних випадків і профзахворювань, 

про результати профілактичної роботи у бригаді, зміні, на дільниці, кафедрі, і в 

цілому в коледжі ; 

         - підвищення ролі посадових осіб і спеціалістів в організації 

функціонування СУОП, активізація їх інтелектуального потенціалу у розробці і 

впровадженні наукових та інженерних рішень, які направлені на зниження 

рівня безпеки об’єктів, обладнання ; 

         - використання економічних стимулів для підвищення зацікавленості 

робітників у впровадженні у виробництво безпечної техніки та технології, у 

дотриманні вимог правил, норм і інструкцій з питань охорони праці. 

1.7. Функціонування СУОП в цілому в коледжі забезпечується 

директором коледжу у відповідності з вимогами Закону України “Про охорону 

праці”. 

1.8. Технічне керівництво та інженерно-технічне забезпечення по 

впровадженню і функціонуванню СУОП в коледжі здійснює заступник 

директора з НР. 

1.9. Уся організаційно – технічна робота по створенню безпечних і 

нешкідливих умов праці у структурних підрозділах покладається на керівників 

цих підрозділів. 

1.10. Робота по забезпеченню охорони праці у АГЧ проводиться 

заступником директора з АГР, а у освітньому процесі – викладачем. 



  

1.11. Організаційно-методичне керівництво і координація діяльності 

виробничих підрозділів коледжу по створенню безпечних і нешкідливих умов 

праці, контроль за виконанням положень СУОП і дотримання вимог 

нормативних актів з питань охорони праці в цілому в коледжі здійснює служба 

охорони праці. 

СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В НФК УДУНТ 

 
 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ. 
 

2.1.Політика адміністрації закладу, установи, організації в галузі охорони 

праці формується відповідно до вимог статті 4 Закону України «Про охорону 

праці» і базується на принципах: 

         - пріоритету життя і здоров’я працівників та студентів, повної 

відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових 

умов праці і навчання; 

         - підвищення рівня безпеки праці та навчання шляхом забезпечення 

суцільного контролю за станом охорони праці, удосконалення матеріально-

технічної бази; 

         - комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних, відомчих програм із цього питання 

та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень 

у галузі науки й техніки, охорони довкілля; 

         - соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, 

які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань; 

         - встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх структурних 

підрозділів і категорій працівників закладу, установи; 



  

         - адаптації трудових процесів до можливостей працівника та студента з 

урахуванням його здоров’я і психологічного стану; 

         - використання економічних методів управління охороною праці, участі 

роботодавця у фінансуванні заходів з охорони праці, залучення добровільних 

внесків та інших надходжень на цілі, досягнення яких не суперечить 

законодавству; 

         - інформування учасників навчально-виховного процесу, працівників, 

проведення їх навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці; 

         - забезпечення координації діяльності всіх учасників системи управління 

охороною праці: роботодавця і його представників, адміністрації закладу, 

відповідальних осіб (служби охорони праці), а також співробітництва між 

роботодавцем і працівниками (уповноваженими особами, членами профкому) 

під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому рівні;  

         - впровадження перспективного досвіду організації роботи щодо 

поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі соціального 

партнерства. 

 

3. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

3.1.Робота з питань охорони праці в коледжі базується на плановій основі. 

В коледжі розробляються :   

          - річний план комплексних заходів, що забезпечують доведення умов і 

безпеки праці до нормативних вимог чи підвищення сучасного рівня охорони 

праці в експлуатаційних службах і на кафедрах ; 

           - квартальний графік комплексних та цільових перевірок стану охорони 

праці у структурних підрозділах (IV ступінь контролю). 

3.2. Підготовка комплексного плану заходів на рік, що забезпечують 

доведення умов безпеки праці до нормативних вимог чи підвищення існуючого 

рівня охорони праці і в коледжі здійснюється службою ОП на підставі 

пропозицій усіх служб і структурних підрозділів. У цей план включають також 

заходи, які передбачені вказівками і приписами органів державного нагляду за 

охороною праці. 

 

4. МОНІТОРИНГ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

 4.1. Моніторинг упровадження системи управління охороною праці 

передбачає врахування результатів контролю та аналіз стану умов і охорони 

праці. 

 4.2.Моніторинг - це здійснення постійного спостереження за станом 

охорони праці, попередження небажаних відхилень від установлених вимог та 

координація заходів щодо впровадження системи управління охороною праці. 

 4.3.Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці » проведення 

аудиту    охорони праці є обов’язковим. Керівник навчального закладу 

організовує проведення внутрішнього аудиту охорони праці (адміністративно-

громадський контроль). 

4.4.Для проведення незалежного (зовнішнього) аудиту охорони праці 

доцільно залучати сторонні компетентні організації. 



  

4.5.Внутрішній аудит - це системне обстеження і аналіз стану умов та 

безпеки праці з метою визначення їх відповідності критеріям, встановленим 

законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці. 

 4.6.Об’єктами аудиту є всі структурні підрозділи й коледж в цілому. 

4.7. Аудит з охорони праці в системі управління охороною праці є 

основною формою контролю за функціонуванням СУОП. 

4.8. Метою внутрішнього аудиту є оцінка міри виконання вимог, що 

ставляться до СУОП, визначення ефективності її функціонування, розробки 

заходів для її покращення. Відповідність стану охорони праці в структурних 

підрозділах вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, а також 

підготовка управлінських рішень, спрямованих на створення здорових, 

безпечних умов праці та вживання и виконання заходів щодо усунення їх. 

 4.9. Система контролю залежно від обсягів закладу та чисельності 

працюючих може передбачати внутрішній аудит, оперативний контроль 

керівників робіт та інших посадових осіб, контроль з бою служби охорони 

праці, а також громадський контроль.  

4.10.Система контролю в навчально-виховних закладах передбачає: 

          - Оперативний контроль з боку керівників структурних підрозділів, 

співробітників структурних підрозділів. 

          - Контроль з боку служби охорони праці закладу. 

          - Внутрішній аудит. 

- Зовнішній аудит. 

4.11. Принципи здійснення аудиту: 

- Внутрішній аудит здійснюється аудиторською групою на основі 

принципів: 

- Об’єктивності. 

          - Професійної компетентності. 

          - Незалежності кожного члена аудиторської групи від керівника 

підрозділу, що перевіряється. 

4.12. За наказом керівника закладу формується аудиторська група з числа 

провідних спеціалістів (заступник керівника з адміністративно-господарської 

роботи, відповідальний за електрогосподарство, відповідальний за технічний 

стан обладнання). До роботи може залучатися (за погодженням) уповноважена 

особа від трудового колективу з питань охорони праці (представник 

профспілки). Очолює групу спеціаліст служби охорони праці або будь-який 

спеціаліст, який входить до складу аудиторської групи, призначений наказом. 

 4.13.Організація та проведення аудиту 

Аудит проводиться відповідно до графіка в рамках системи 

безперервного контролю діючої СУОП і програми, затвердженої керівником 

закладу. Графік аудиторських перевірок розробляє служба ОП, яка контролює 

якість, терміни їх проведення, а також наступні етапи діяльності підрозділів 

стосовно вживання заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків. 

Розрізняють комплексний і цільовий аудит, що проводиться у плановому 

порядку, та оперативний (позаплановий) аудит. 

4.14.Періодичність проведення планового внутрішнього аудиту: 

          - Комплексний - два рази на рік. В процесі підготовки закладу до роботи в 

новому навчальному році та роботи в осінньо-зимовий період. 



  

          - Цільовий — один раз на три місяці. В рамках «Тижня охорони праці» за 

графіком аудиторських перевірок в закладі. Якщо недоліки, які виявились в 

ході контролю, не можуть бути ліквідовані силами закладу (недостатня 

кількість техніки, коштів тощо), то керівник закладу ставить до відома орган 

управління освіти для прийняття відповідних рішень. 

          - Оперативний; 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ УМОВ І 

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ (чотирьохступеневий контроль) 
 

5.1. Оперативний контроль за станом умов і безпеки праці є основним 

профілактичним заходом по запобіганню виробничого травматизму і 

професійних захворювань працюючих та студентів, недопущення аварій та 

пожеж в експлуатаційних службах, навчальних корпусах і студентських 

гуртожитках. 

 5.2. Організація контролю повинна мати системний характер, який 

дозволяє своєчасно виявити відхилення від вимог законодавства з питань 

охорони праці, стандартів безпеки праці, правил, норм, інструкцій та інших 

нормативних актів, з прийняттям оперативних рішень по їх усуненню. 

 5.3. Під час здійснення оперативного контролю встановлюються причини 

виявлених відступів від вимог нормативних актів з питань охорони праці, на 

підставі якого приймаються відповідні рішення і розробляються заходи, які 

направлені на їх усунення. 

 5.4. Профспілковий комітет і трудові колективи структурних підрозділів 

коледжу через обраних чи уповноважених трудових колективів здійснюють 

контроль за дотриманням законодавства та інших нормативних актів з питань 

охорони праці. Виявлені під час перевірки порушення та недоліки записуються 

в спеціальні журнали (додатки).  

5.5. Перший ступінь оперативного контролю:  

Щодня до початку роботи (занять) вчителі - предметники, вихователі, 

інші працівники або безпосередній керівник робіт (майстер) перевіряють стан 

робочих місць, справність обладнання, пристроїв та інструментів, меблів, 

наявність і стан спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту, 

опитування робітників, а при необхідності – випробування обладнання, 

механізмів, інструменту, пристроїв та інших улаштувань, посвідчень про 

перевірку знань з питань охорони праці, інших документів, що дають право на 

виконання робіт, виявляють порушення правил безпеки, виробничої санітарії, 

інших вимог і правил охорони праці. Порушення, недоліки, які можуть бути 

ліквідовані в ході перевірки, усуваються негайно. Решта записуються в журналі 

оперативного контролю, де вказуються терміни їх ліквідації. Усі записи 

скріплюються підписами перевіряючих. 

5.6. На першому ступені контролю необхідно перевіряти дотримання 

норм навчально-виховного та технологічних процесів : 

           - виконання заходів по усуненню недоліків, які виявлені попередньою 

перевіркою ; 

           - організацію робочих місць (розташування і наявність необхідного 

інструменту, пристроїв, матеріалів тощо); 



  

           - забезпечення питною водою ; 

           - стан санітарно-побутових приміщень ; 

           - наявність заземлення, обладнання та справність опірних пристроїв; 

           - стан проходів, шляхів евакуації і запасних виходів ; 

           - дотримання працівниками правил безпеки в електроустановках та з                           

електроінструментом ; 

          - наявність і справність світильників місцевого освітлення, якщо вони 

передбачені в паспорті обладнання; 

          - наявність і справність захисних огороджень і екранів обладнання; 

          - наявність вказівних написів на органах управління обладнанням; 

          - стан органів управління і засобів техніки безпеки обладнання; 

          - умови праці жінок і неповнолітніх ; 

          - справність припливно-витягувальної вентиляції ; 

          - дотримання правил безпеки під час роботи із шкідливими і                                              

пожежовибухонебезпечними речовинами і матеріалами ; 

          - наявність і додержання інструкцій з питань охорони праці ; 

          - наявність і правильність використання засобів індивідуального захисту ; 

          - наявність у працівників експлуатаційних служб нарядів-допусків на 

виконання робіт підвищеної небезпеки; 

          - наявність і стан інструменту, допоміжних пристроїв і т.д.; 

          - наявність довідки медичної установи про здоров'я працівників та 

можливості виконання ними роботи;  

          - дотримання працюючими правил електробезпеки при роботі на 

електроустановках і з електроприладами. 

        5.7. За виявленими при перевірці порушень і недоліків намічаються заходи 

щодо їх усунення, визначаються терміни і відповідальні за виконання. 

Усунення виявлених порушень, як правило, 

повинно проводитися негайно під безпосереднім наглядом керівника 

підрозділу, заступника, відповідального з ОП, або завгоспа . 

Якщо недоліки , виявлені перевіркою, не можуть бути усунені відразу, то 

перевіряючі по закінченні огляду повинні доповісти про це вищому 

керівнику для прийняття відповідних заходів . У разі грубого порушення 

правил і норм охорони праці, яке може завдати шкоди здоров'ю працюючих 

або призвести до аварії, робота припиняється до усунення цього порушення. 

Керівник підрозділу і інспектор з охорони праці повинні на 

зборах, нарадах інформувати свої колективи про порушення, виявлені в 

результаті перевірки на першому ступені контролю, і про вжиті заходи. 

Учитель, викладач, майстер, лаборант здійснюють контроль за 

дотриманням безпечних умов праці на своїй ділянці і стежать за 

використанням студентами в процесі роботи спецодягу, захисних 

пристосувань (окуляри та ін.) У процесі спостереження за ходом роботи у 

разі порушень правил безпеки проводиться інструктаж з порушниками 

правил та інструкцій, робляться у спеціальному журналі письмові 

попередження, а до злісних порушників застосовуються заходи 

дисциплінарного впливу. Якщо протягом робочої зміни належить виконання 

іншої разової роботи за межами території ділянки, керівник робіт також 

зобов'язаний здійснювати перевірку робочих місць в обсязі першого ступеня.  



  

5.8. Другий ступінь оперативного контролю: 

Завідувачі кабінетів, лабораторій, навчально-виробничих майстерень, 

заступники директора з навчально - виховної та господарської роботи, 

завідувачі кафедрою, голова комісії з охорони праці, інспектор з ОП не рідше 2 

-х разів на місяць (рекомендується в п'ятницю, наприкінці денної зміни) 

перевіряють стан умов і охорони праці, обладнання в кабінетах, майстернях, 

спортзалах та інших навчально – виробничих ділянках, виконання заходів з 

охорони праці , намічених раніше, проведення інструктажів, наявність 

інструкцій, знаків безпеки і т.д. (додаток 5).  

Виявлені порушення записуються в журнал оперативного контролю . За 

результатами перевірки заступник керівника установи освіти проводить 

нараду з керівниками підрозділів, інженерно - технічними працівниками, 

прийняті рішення оформляються наказами (розпорядженнями) по 

навчальному закладу. Контроль за виконанням цих заходів здійснюють 

інженер з охорони праці, відповідальний за організацію роботи з охорони 

праці і голова комісії з охорони праці (старший громадський інспектор 

навчального закладу). Один раз на місяць посадова особа, відповідальна за 

організацію роботи з охорони праці, голова комісії з охорони праці звітують 

перед керівником установи і головою профкому про стан охорони праці в 

навчальному закладі. 

 5.9. На другому ступені контролю належить перевіряти питання першого 

ступеню контролю і додатково : 

          - організацію і результати роботи I ступеню контролю ; 

          - виконання заходів, які намічені за результатами проведення II і III  

ступеню контролю 

          - виконання наказів і розпоряджень керівників підприємства, рішень 

профкому, пропозицій інспекторів з охорони праці; 

          - виконання наказів і розпоряджень, заходів згідно приписів органів 

державного нагляду за охороною праці і за матеріалами розслідувань нещасних 

випадків, а також аварій ; 

          - наявність і стан плакатів і знаків безпеки ; 

          - дотримання встановленого режиму праці і відпочинку, трудової 

дисципліни ; 

          - своєчасність і якість проведення інструктажів; 

          - справність та відповідність виробничого обладнання, транспортних 

засобів і технологічних процесів вимогам стандартів безпеки праці та іншої 

нормативно - технічної документації з охорони праці;  

         - дотримання працюючими правил електробезпеки при роботі на 

електроустановках і з електроприладами;  

         - дотримання графіків планово - попереджувальних ремонтів виробничого 

устаткування, вентиляційних систем і установок, технологічних режимів і 

інструкцій;  

         - стан переходів і галерей;  

         - стан куточків з охорони праці; наявність і стан плакатів з охорони праці, 

сигнальних кольорів і знаків безпеки;  

         - наявність та стан захисних, сигнальних і протипожежних засобів та 

пристроїв, контрольно - вимірювальних приладів;  



  

         - дотримання правил безпеки при роботі з шкідливими і 

пожежовибухонебезпечними речовинами і матеріалами;  

         - своєчасність та якість проведення інструктажів працюючих з охорони 

праці;  

         - наявність і правильність використання працюючими засобів 

індивідуального захисту. 

5.10. Третій ступінь контролю:  

Проводиться комісією, очолюваною керівником або інженером 

підприємства і головою профкому, не рідше одного разу на квартал. До складу 

комісії входять керівник служби охорони праці або відповідальний за 

організацію роботи з охорони праці, голова профкому або голова комісії з 

охорони праці профкому, керівники технічних служб (за їх наявності), керівник 

технагляду за будівлями та спорудами, начальник (інженер) пожежної охорони, 

керівник        медичної служби підприємства (лікар, медсестра). Перевірка 

проводиться у присутності керівника та інспектора з охорони праці підрозділу, 

що перевіряється.  

Велике підприємство (ВНЗ), перевірка якого за один обхід неможлива, 

перевіряється за окремими об'єктами за річним графіком, складеним з таким 

розрахунком, щоб протягом року був обстежений кожен об'єкт не менше 

чотирьох разів, а підрозділи з підвищеною небезпекою і неблагополучні 

щодо безпеки праці - не менше шести разів.  

Графік складається на початку календарного року, затверджується 

керівником підприємства, узгоджується з профкомом і видається керівникам 

усіх підрозділів, технічних служб, а також профгрупоргам . Комісія третього 

ступеня контролю може бути розділена на ряд підкомісій під керівництвом 

головних спеціалістів для проведення перевірок за окремими об'єктами 

підприємства.  

Результати перевірки повинні оформлятися актом і в тижневий термін 

обговорюватися на нарадах у керівника підприємства за участю 

профспілкового активу (додатки 7,8,9 ) . На нараді заслуховуються керівники 

тих ділянок, відділів, підрозділів, де виявлено незадовільний стан умов праці, 

допускаються порушення правил і норм охорони праці .  

Проведення наради рекомендується оформляти протоколом із 

зазначенням заходів з усунення виявлених недоліків і порушень, термінів 

виконання та відповідальних осіб. У необхідних випадках керівником 

підприємства видається наказ. Матеріали третього ступеня повинні 

знаходитися в окремій папці і зберігатися в службі охорони праці ( у фахівця, 

відповідального за організацію роботи з охорони праці). 

 5.11. На III ступені контролю належить перевіряти питання безпеки I і II 

ступенів контролю і додатково : 

         - організацію і результати роботи I і II ступенів контролю; 

         - ознайомлення із записами у журналах оперативного контролю за станом 

охорони праці по II ступені контролю, виконання доручень по усуненню 

недоліків; 

         - перевірити стан умов і безпеки праці на робочих місцях; 

         - виконання заходів, які намічені за результатами проведення I, II і III 

ступенів контролю; 



  

         - виконання наказів і розпоряджень, заходів згідно приписів органів 

державного нагляду за охороною праці і по матеріалах розслідувань нещасних 

випадків, а також аварій ; 

         - наявність і стан плакатів і знаків безпеки ; 

         - дотримання встановленого режиму праці і відпочинку, трудової 

дисципліни ; 

         - своєчасність і якість проведення інструктажів;  

         - виконання наказів і розпоряджень вищих господарських організацій, 

постанов і рішень профспілкових органів, приписів та вказівок органів 

нагляду та контролю, наказів керівника підприємства та профкому з питань 

охорони праці;  

        - виконання заходів, передбачених комплексними планами, колективними 

договорами, угодами з охорони праці та іншими документами;  

        - виконання заходів за матеріалами розслідування нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань і аварій;  

        - організація впровадження стандартів безпеки праці;  

      - технічний стан та утримання будівель, споруд, робочих приміщень та 

прилеглих до них територій відповідно до вимог нормативно - технічної 

документації з охорони праці, стан проїзної та пішохідної частин, прилеглих 

до навчального закладу, тунелів, переходів і галерей;  

      - відповідність технологічного, вантажопідйомного, транспортного, 

енергетичного та іншого обладнання вимогам стандартів безпеки праці та 

іншої нормативно - технічної документації з охорони праці;  

      - дотримання вимог охорони праці в котельнях;  

      - ефективність роботи при точній і витяжній вентиляції;  

      - виконання графіків планово - попереджувального ремонту виробничого 

обладнання, наявність схем комунікацій і підключення енергетичного 

обладнання;  

      - забезпеченість працюючих спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту, правильність їх видачі, зберігання, організації 

прання, чищення і ремонту;  

      - забезпеченість працюючих санітарно - побутовими приміщеннями та 

пристроями;  

      - організація лікувально - профілактичного обслуговування працюючих і 

студентів;  

      - стан кабінетів охорони праці;  

      - стан стендів з охорони праці, своєчасне і правильне їх оформлення. 

 5.12. Четвертий ступінь контролю:  

 Здійснюється директором коледжу за участю представника 

профспілкового комітету не рідше 1 разу на рік. 

Перевірка проводиться в присутності керівника структурного підрозділу і 

уповноваженого трудового колективу з питань ОП. 

 5.13. На IV ступені контролю належить перевіряти питання безпеки I, II і 

III ступенів контролю, а саме: 

           - усунення недоліків, які виявлені під час перевірок по I, II і III ступеням 

контролю, стан умов і безпеки праці на робочих місцях ; 



  

           - технічний стан і утримання будівель і споруд відповідно вимог 

нормативно-технічної документації, стан прилягаючої території ; 

           - відповідність обладнання вимогам ССБТ, ДНАОП, правилам і нормам 

ОП ; 

          - стан виробничого травматизму ; 

          - забезпеченість працівників санітарно-побутовими приміщеннями ; 

          - підготовленість персоналу до роботи в аварійних ситуаціях ; 

         - дотримання встановленого режиму праці і відпочинку, трудової 

дисципліни ; 

         - наявність і стан плакатів і знаків безпеки, тощо . 

 5.14. За результатами перевірки складається акт. Який підписується 

членами комісії і затверджується директором і обговорюється на нараді. 

 

6. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

 

 6.1. Директор коледжу : 

 6.1.1. на кожному оперативному засіданні заслуховує повідомлення 

керівників структурних підрозділів і служби охорони праці про результати 

роботи з питань ОП за відповідний період, і стан виконання приписів органів 

державного нагляду; 

 6.1.2. не рідше 2-х разів на рік за участю керівників експлуатаційних 

служб і соціально-побутових об’єктів, голови профспілкового комітету 

розглядає виконання запланованих заходів, приписів  органів державного 

нагляду ; 

Приймає міри до усунення порушень нормативних актів з питань ОП. 

Прийняті рішення оформлюються відповідним документом. 

 6.1.3. притягає до дисциплінарної і матеріальної відповідальності 

працівників за порушення нормативних актів з питань ОП, невиконання вимог 

цієї системи, а також стимулюванню роботи з питань ОП. 

 6.2. Інженер з охорони праці: 

 6.2.1. регулярно знайомиться із записами у журналах оперативного 

контролю за станом ОП та інформацією керівників експлуатаційних служб про 

недоліки у роботі, при необхідності приймає додаткові міри по їх усуненню ; 

 6.2.2. не рідше 1 разу на місяць, за участю керівників експлуатаційних 

служб, розглядає стан роботи і заходи з питань ОП та пожежної безпеки. 

Прийняті рішення оформлюються протоколом ; 

          6.2.3. розглядає плани локалізації аварійних ситуацій, акти розслідування 

аварій, проектні рішення, технологічні регламенти, доповнення та зміни до них; 

 6.2.4. контролює виконання річного плану комплексних і цільових 

перевірок стану ОП в структурних підрозділах ; 

 6.2.5. доповідає про стан ОП на засіданнях керівників експлуатаційних 

служб та інших структурних підрозділів. 

 6.4. Заступник директора з АГЧ : 

 6.4.1. не рідше 1 разу на місяць аналізує причини  : 

          - допуску  працівників до самостійної  роботи без перевірки знань; 

          - невиконання графіків ППР обладнання ; 



  

          - невиконання плану заміни технологічного обладнання і комунікацій;  

          - порушення термінів технічного огляду обладнання ; 

          - невиконання заходів з питань ОП, передбачених дефектними 

відомостями, планами, приписами, актами, наказами, розпорядженнями, тощо; 

          - невиконання плану заміни енергетичного обладнання ; 

          - позапланових відключень електроенергії ; 

         - спрацювання (у тому числі помилкових) систем захисту 

електроустановок і електрообладнання ; 

         - порушення термінів ревізії електричних мереж і заземлюючих 

пристосувань. 

          - порушення термінів технічного огляду обладнання, що працює під 

тиском, підйомно-транспортних механізмів, ревізії запобіжних клапанів ; 

          - знаходження у непрацездатному стані вентиляційних систем чи 

неефективної їх роботи ; 

          - позапланових відключень води та теплопостачання ; 

          - порушення термінів перевірки манометрів. 

          6.4.2. На підставі аналізу розроблюються міри і встановлюються терміни 

по усуненню недоліків. 

 

7. ОБЛІК І АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ОЦІНКА 

СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ. 

 

7.1. Оцінка стану охорони праці в експлуатаційних службах, на кафедрах, 

визначається щомісячно службою охорони праці на підставі наступних 

показників : 

7.1.1. стан аварійності - при наявності аварій і виробничих неполадок ; 

7.1.2. стан виробничого травматизму і профзахворювань – при наявності 

нещасних випадків і профзахворювань ; 

7.1.3. виконання заходів, передбачених актами розслідувань нещасних 

випадків, аварій, профзахворювань, вимог наказів, розпоряджень, колективного 

договору, приписів, заходів, які записані у журналах оперативного контролю за 

станом ОП ; 

7.1.4. у випадках примусових зупинок обладнання інспектором ДІОП і 

службою охорони праці коледжу; 

7.1.5. перевищення ПДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони ; 

7.1.6. дотримання вимог інструкції під час організації і проведенні робіт з 

підвищеною небезпекою : вогневих, газозварювальних, земляних, на висоті, в 

електроустановках тощо. 

7.2.  Служба охорони праці на підставі аналізу виробляє оцінку стану 

охорони праці в структурних підрозділах. Результати оцінки можуть бути 

“задовільно” чи “незадовільно” : 

7.2.1. після оцінки “незадовільно” служба ОП зобов’язана представити 

директору пропозиції про притягнення до відповідальності робітників, які 

винні у порушенні вимог ОП. 

7.2.2. після оцінки “задовільно” служба ОП може клопотати про 

заохочення робітників, які приймають активну участь у підвищенні безпеки і 

поліпшенню умов праці. 



  

 

 

 

 

 

8.  ОБОВ’ЯЗКИ  ПРАЦІВНИКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З 

ОХОРОНИ ПРАЦІ В КОЛЕДЖІ. 

  

 

 Обов’язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці визначаються відповідно до ст.14 Закону України «Про 

охорону праці» щодо зобов’язань працівника: 

 

 • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я 

оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування 

на території навчального закладу;  

• знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, 

правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими 

засобами виробництва, користуватися засобами колективного та 

індивідуального захисту;  

• проходити у встановленому законодавством порядку попередні та 

періодичні медичні огляди.  

            Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення 

зазначених  вимог. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Додаток 1 

ЖУРНАЛ 

оперативного контролю за станом охорони праці 

                  ___________________________________________________ 

                                              (підприємство, установа, організація) 

 

 

№ 

з/п 

 

Дата 

перевірки 

 

Зміст 

виявлених 

порушень 

Посада 

(професія) 

прізвище 

осіб,які 

допустили 

порушення 

 

Підписи 

перевіряючих 

із 

зазначенням 

посади, 

прізвища, імя 

побатькові 

 

Пропозиції 

(заходи) 

щодо усунення 

порушень 

 

Термін 

виконання 

 

Відповідальний 

за виконання  

Дата 

виконання 

підпис 

особи, 

яка 

зробила 

запис 

 

         

 

Примітка : 

      1 В цей журнал записуються результати усіх  перевірок стану охорони праці, виробничої 

санітарії, які проводилися уповноваженими трудових колективів з питань охорони праці, 

посадовими особами і спеціалістами навчального закладу, працівниками служби охорони 

праці, органами державного нагляду, якщо ними прийняте рішення не вручати припис, акт 

або інший документ за результатами перевірки. 

     2. Журнал повинен знаходитися на робочому місці керівника кафедри, лабораторії,  

керівника експлуатаційної служби. 

У журналі зазначається : 

1. Недотримання вимог техніки безпеки : відсутність захисних ЗАХОДІВ запобіжної и 

блокувальної техніки, заземлення тощо . 

2. Недотримання вимог виробничої санітарії : відсутність вентиляції, недостатня 

освітленість, надмірній шум, вібрація, відсутність індивідуальних захисних ЗАСОБІВ і 

пристосувань, водопостачання, каналізації. 

3. Виробнича и технічна естетика, загальна культура. 

4. Відсутність ЗАСОБІВ пожежогасіння . 

5. Відсутність інструкцій безпечного проведення робіт.  

 

Інших журналів з перевірки стану охорони праці, виробничої санітарії не повинно вестись. 



  

 

 

 

 

 
 

 

 (Ф 03.02 - 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА  

№ 

прим. 

Куди 

передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



  

      

      

 

 

 

 

(Ф 03.02 -02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № пор. Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомле

ння 

Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



  

     

     

  

 

 

(Ф 03.02 -03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесенн

я зміни 

Дата 

введенн

я зміни зміненого заміненого нового 
анульованог

о 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  

 

 

 

 

 
 

 

(Ф 03.02 -04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


