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ПОЛОЖЕННЯ
про службу охорони праці в Уманському національному
університеті садівництва

1. Загальні положення:
1.1. Згідно із Законом У країни про охорону праці служ ба охорони праці в
університеті створю ється для організації виховання правових, організаційнотехнічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-проф ілак
тичних заходів, спрям ованих на запобігання виникнення нещ асних випадків,
проф есійних захворю вань та аварій в процесі праці.
1.2. В ідповідно до мети, Зазначеної у пункті 1.1. цього полож ення, служ ба
з охорони праці виріш ує такі завдання:
а) забезпечення нормального без поруш ень здійснення навчально-вироб
ничих і виробничих процесів, використання устаткування, будівель і споруд;
б) забезпечення працю ю чих засобам и індивідуального та колективного
захисту;
в) проф есійної підготовки і підвищ ення кваліф ікації працівників з питань
охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;
г) дотрим ання оптим альних реж имів праці і відпочинку працю ю чих;
д) проф есійного добору виконавців для визначення видів робіт.
1.3. С луж ба охорони праці входить до структури навчального закладу.
Л іквідація служ би охорони праці допускається тільки в разі ліквідації
навчального закладу.
1.4. С луж бу охорони праці університету очолю є начальник відділу
охорони праці.
1.5. С луж ба охорони праці комплектується ф ахівцям и, які маю ть вищу
освіту та стаж роботи за проф ілем виробництва не менш е 3 років. О бмеж ення
не стосується: щ одо осіб, які маю ть спеціальну освіту з охорони праці, за
рівнем освіти - осіб, які прийняті на посаду до затвердж ення цього положення.
1.6. П еревірка проф есійної підготовки працівників служ би охорони праці
проводиться в установленом у порядку до початку виконання ними своїх
ф ункціональних обов'язків та періодично, один раз на три роки.
1.7. П олож ення про службу охорони праці затвердж ується ректором
університету. ■
1.8. П рацівники служби охорони праці у своїй діяльності керуються
законодавством про працю , між галузевими і галузевими нормативними актами
з охорони праці і цим полож енням.
1.9. П рацівники служ би охорони праці маю ть право видавати керівникам
структурних підрозділів обов'язкові для виконання приписи щодо усунення
наявних недоліків. П рипис фахівців з охорони праці, у тому числі про
зупинення робіт, мож е скасувати в письмовій формі лиш е посадова особа, якій
підпорядкована служ ба охорони праці - ректор навчального закладу.

2. Статус і функції служби охорони праці
2.1. С луж ба охорони праці створю ється в установах, організаціях
невиробничої сф ери та в навчальних закладах з числом працю ю чих від 101 до
500 чоловік. В У НУС служ ба охорони праці представлена відділом охорони
праці, який очолю є начальник відділу.
2.2. С луж ба охорони праці підпорядкована безпосередньо ректору
університету.
2.3. За своїм посадовим становищ ем та ум овам и оплати праці керівник
служби охорони праці прирівню ється до керівників основних навчальновиробничих і технічних служб навчального закладу. Такий принцип
зберігається при визначенні посадового становищ а та окладів і для інш их
працівників служ би охорони праці.
І
2.4. С луж ба охорони праці виконує такі основні функції:
2.4.1. О працьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці,
сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрям ку кож ного структурного
підрозділу і кож ної посадової особи.
2.4.2. П роводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони
праці.
2.4.3. С кладає комплексні заходи щ одо досягнення встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовищ а (підвищ ення
існую чого рівня охорони праці, якщ о встановлені норми досягнуті), а також
розділ „О хорона праці" в колективному договорі.
2.4.4. П роводить вступний інструктаж для працівників з питань охорони
праці.
2.4.5. О рганізує:
а) забезпечення працю ю чих правилами, стандартам и, нормами, полож ен
нями, інструкціям и та інш ими норм ативними актами з охорони праці;
б) паспортизацію робочих місць щ одо відповідності їх вимогам охорони
праці;
в) облік, аналіз нещ асних випадків, проф есійних захворю вань та аварій, а
також ш коди від них;
г) підготовку статистичних звітів навчального закладу з питань охорони
праці;
д) розробку перспективних та поточних планів роботи навчального
закладу щ одо створення безпечних та неш кідливих умов праці;
є) пропаганду безпечних та неш кідливих умов праці шляхом проведення
консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсю дж ення засобів
наочної агітації, оф ормлення ікф орм аційних стендів, тощ о;
й) допом огу ком ісії з питань охорони праці навчального закладу в
опрацю ванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій;
ж) підвищ ення кваліф ікації і перевірку знань посадових осіб з охорони
праці.
2.4.6. Б ере участь у:
а) розслідуванні нещ асних випадків та аварій;
б) ф ормуванні ф онду охорони праці університету і розподілі його коштів;
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в) роботі комісій з питань охорони праці навчального закладу;
г) роботі
ком ісії по
введенню
в дію
закінчених
будівництв,
реконструйованих чи технічно переозброєних об'єктів виробничого та
соціального призначення, відремонтованого чи м одернізованого устаткування;
д) розробці полож ень, інструкцій, інш их норм ативних актів з охорони
праці, що дію ть у меж ах вищ ого навчального закладу;
є) роботі постійно дію чої комісії з питань атестації робочих місць за
умовами праці.
2.4.7. С прияє впровадж енню у виробництво досягнень науки і техніки, у
тому числі заходів енергозбереж ення, прогресивних технологій, сучасних
засобів колективного та індивідуального захисту працю ю чих, захисту
населення і навколиш нього середовищ а.
2.4.8. Розглядає листи, заяви та скарги працю ю чих з питань охорони
праці.
2.4.9. Н адає м етодичну допомогу керівникам структурних підрозділів
навчального закладу при розробленні заходів з питань охорони праці.
2.4.10. Г отує проекти наказів та розпорядж ень з питань охорони праці,
загальних для всього університету.
2.4.11. Розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для
життя та здоров'я працівників або для лю дей, які їх оточую ть і навколиш нього
середовищ а. У випадку виявлення цих причин відстороню є працівників від
виконання дорученої їм роботи.
2.4.12.. Контролю є:
а)
дотрим ання чинного законодавства, між галузевих, галузевих та
інш их норм ативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з
питань охорони праці;
б)
виконання приписів органів держ авного нагляду, пропозицій та
подань уповноваж ених трудових колективів з питань охорони праці,
використання за призначенням кош тів фонду охорони праці;
в)
відповідність норм ативним актам про охорону праці маш ин,
м еханізм ів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів,
засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працю ючих;
наявність технологічної докум ентації на робочих місцях;
г)
своєчасне проведення навчання та інструктаж ів працю ю чих,
атестації та переатестації з пцтань безпеки праці посадових осіб та осіб, які
виконую ть роботи підвищ еної небезпеки, а також дотрим ання вимог безпеки
при виконанні цих робіт;
д)
забезпечення працю ю чих засобами індивідуального захисту,
лікувально-проф ілактичним
харчуванням
(молоком
або
рівноцінними
продуктами), м ию чим и засобам и, організацією питного режиму, надання
працівникам передбачених законом пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими
та ш кідливими ум овам и праці;
є) використання праці неповнолітніх, ж інок та інвалідів згідно з діючим
законодавством;
ж) проходж ення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних
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(протягом трудової діяльності) м едичних оглядів працівників на важких
роботах із ш кідливим и чи небезпечними умовами праці або таких, де є
необхідність проф есійного добору; проходж ень щ орічних обов'язкових
медичних оглядів осіб віком до 21 року;
з)
виконання заходів, наказів, розпорядж ень з питань охорони праці, а
також заходів щодо усунення причин нещ асних випадків і аварій, які визначені
в актах розслідування.
2.4.13. Здійсню є зв'язок з медичними закладами, науковими та інш ими
організаціям и з питань охорони праці, організує впровадж ення їх рекомендацій.
2.5. С пеціалісти служби охорони праці маю ть право:
2.5.1. П редставляти навчальний заклад у держ авних та громадських
установах при розгляді питань з охорони праці.
2.5.2. Безпереш кодно в будь який час відвідувати виробничі об'єкти,
структурні підрозділи навчального закладу, зупиняти роботу виробництва,
дільниці, м аш ин, м еханізмів, устаткування та інш их засобів виробництва у разі
поруш ень, які створю ю ть загрозу ж иттю або здоров'ю працю ю чих; одержувати
від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення письмово чи
усно з питань охорони праці.
2.5.3. П еревіряти стан безпеки, гігієни та виробничого середовищ а на
об'єктах навчального закладу, видавати керівникам перевіреного об'єкта,
виробництва, обов'язковий для виконання припис.
2.5.4. В им агати від
посадових осіб відсторонення
від роботи
працівників, які не пройш ли м едичного огляду, навчання, інструктажу,
перевірки знань з охорони праці, не маю ть допуску до відповідних робіт або
поруш ую ть норм ативні акти з охорони праці.
2.5.5. П одавати керівникові навчального закладу пропозиції про
притягнення до відповідальності працівників, які поруш ую ть вимоги щодо
охорони праці; поруш увати клопотання про заохочення працівників, котрі
беруть активну участь в підвищ енні безпеки та поліпш енні умов праці.

3. Відповідальність працівників служби охорони праці
3.1. П рацівники служби охорони праці університету несуть персональну
відповідальність за:
а) невідповідність
прийнятих
ними
ріш ень
вимогам
дію чого
законодавства з питань охорони праці;
б) невиконання своїх
ф ункціональних обов'язків,
передбачених
"П олож енням про служ бу охорони праці" та посадовим и інструкціями;
в) недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з
охорони праці;
г) низьку якість проведеного ними інструктаж у чи розслідування
нещ асних
випадків
у
науково-виробничих структурних
підрозділах
навчального закладу.
4. Організація роботи служби охорони праці
4.1. Робота служ би охорони праці навчального

закладу

повинна
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здійсню ватися відповідно до плану роботи та графіків обстеж ень, затвердж ених
ректором університету.
4.2. Робоче місце спеціаліста служби охорони праці має розміщ уватися
(як правило) в окрем ому приміщ енні, забезпечуватись належною оргтехнікою ,
технічним и засобам и зв'язку і бути зручним для приймання відвідувачів.
4.3. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, має бути
створений кабінет з охоронц праці відповідно до Трипового полож ення про
кабінет охорони праці, затвердж еного наказом Д ерж наглядохоронпраці від
18.07.97 р. № 191, зареєстрованого в М іністерстві ю стиції У країни 08.10.97 за
№ 458/2262.
4.4. С пеціаліст служ би охорони праці не мож е залучатися до виконання
функцій, не передбачених Законом У країни „П ро охорону праці" та цим
полож енням.
4.5. С луж ба охорони праці взаєм одіє з інш ими структурними
підрозділами, служ бами, фахівцями навчального закладу та представниками
профспілки.

П ІД ГО ТУ В А В Г

П О ГО Д Ж Е Н О

Н ачальник відділу
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