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1. Загальні положення 

 

1.1.Система управління охороною праці (СУОП), яка регламентована нормативними 

документами, організаційно оформлена – це планомірна діяльність для здійснення необхідних 

організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, 

спрямованих на дотримання вимог охорони праці.  

1.2. Метою впровадження СУОП є підвищення ефективності роботи із забезпечення 

безпеки, зниження травматизму на основі рішення комплексу завдань щодо створення 

безпечних та здорових умов праці, а також працездатності працівників під час роботи, 

підвищення активності працівників щодо дотримання вимог охорони праці, пожежного 

режиму. 

1.3.Процес управління охороною праці – це сукупність дій керівництва ДНМУ, 

керівників структурних підрозділів та відповідальних спеціалістів з охорони праці що до 

узгодження спільної діяльності працівників на досягнення безпечних умов праці та 

навчального процесу. 

1.4.Об’єктом управління СУОП є умови праці та процеси їх формування на робочих 

місцях. 

1.5.Управління охороною праці в ДНМУ здійснюється ректором Університету, а в 

службах, дільницях, підрозділах – керівниками відповідних підрозділів. 

 

2. Документація СУОП 

 

Базою СУОП є нормативно-технічна документація, яка включає державні нормативні 

акти і директивна документація з охорони праці, яка включає накази, розпорядження, 

директиви та інструктивні листи вищих організацій, накази ректора Університету, рішення та 

приписи контролюючих органів. 

2.1.Нормативні акти ДНМУ 

2.1.1.Положення про систему управління охороною праці; 

2.1.2.Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці; 

2.1.3.Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу; 

2.1.4.Положення про службу охорони праці; 

2.1.5. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час 

навчально-виховного процесу; 

2.1.6.Колективний договір між адміністрацією і колективом  ДНМУ; 

2.1.7.Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці для співробітників; 

2.1.8.Інструкція вступного та первинних інструктажів для студентів, курсантів, 

аспірантів ; 

2.1.9.Правила внутрішнього розпорядку ДНМУ; 

2.2.Документи, які зберігаються у службі охорони праці 

2.2.1.Перелік інструкцій з охорони праці, які повинні діяти в ДНМУ; 

2.2.2.Інструкції з охорони праці (перші примірники); 

2.2.3.Акти про нещасні випадки на виробництві за формою Н-1; 

2.2.4.Акти розслідування нещасних випадків (аварій) за формою Н-5; 



2.2.5.Акти розслідування професійних захворювань за формою П-4; 

2.2.6.Матеріали розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій 

(перші примірники); 

2.2.7.Приписи органів державного нагляду, накази та заходи щодо їх виконання; 

2.2.8.Приписи спеціалістів служби охорони праці; 

2.2.9.План роботи служби охорони праці; 

2.2.10.Протоколи перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб підприємства; 

2.2.11.Протоколи лабораторних досліджень умов праці; 

2.2.12.Матеріали перевірки стану умов та безпеки праці комісією підприємства та 

затверджені заходи щодо усунення виявлених порушень; 

2.2.13.Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення 

наявного рівня охорони праці, передбачені колективним договором; 

2.2.14.Матеріали аудиту охорони праці, у тому числі оцінки технічного стану 

виробничого обладнання та устаткування, атестації робочих місць за умовами праці на 

відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; 

2.2.15.Програма вступного інструктажу з охорони праці; 

2.2.16.Перелік робіт з підвищеною небезпекою в ДНМУ; 

2.2.17.Перелік професій, працівників ДНМУ, які мають право на забезпечення засобів 

індивідуального захисту із визначенням конкретних видів засобів для них; 

2.2.18.Перелік робіт ДНМУ, де є потреба у професійному доборі; 

2.2.19.Перелік професій працівників ДНМУ, які повинні проходити попередній та 

періодичний медичний огляди; 

2.2.20.Перелік посадових осіб ДНМУ, які зобов'язані проходити попередню та 

періодичну перевірку знань з питань охорони праці; 

2.2.21.Перелік робіт ДНМУ, на яких забороняється застосування праці інвалідів; 

2.2.22.Наказ про затвердження «Положення про СУОП ДНМУ»; 

2.2.23.Наказ про затвердження графіка перевірки стану умов та безпеки праці у 

структурних підрозділах на поточний рік; 

2.2.24.Наказ про затвердження графіка проведення періодичних медоглядів 

працівників; 

2.2.25.Наказ про затвердження комісії з перевірки знань з питань охорони праці 

посадових осіб; 

2.2.26.Журнал реєстрації нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом; 

2.2.27.Журнал реєстрації нещасних випадків, що трапилися зі студентами; 

2.2.28.Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь); 

2.2.29.Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки; 

2.2.30.Журнал реєстрації аварій; 

2.2.31.Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці ДНМУ; 

2.2.32.Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві; 

2.2.33.Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 

2.2.34.Журнал реєстрації протоколів лабораторних досліджень умов праці. 

 

 

3. Функції СУОП 

 



СУОП передбачає виконання наступних основних функцій:  

– прогнозування і планування робіт з охорони праці; 

– організація і координація робіт з охорони праці; 

– контроль стану охорони праці і функціонування СУОП; 

– облік, аналіз та оцінка стану охорони праці; 

– стимулювання робіт з удосконалення охорони праці. 

 

3.1.Прогнозування і планування робіт з охорони праці 

3.1.1.Прогнозування роботи з охорони праці в ДНМУ і в її підрозділах здійснюється 

ректором і керівниками підрозділів на підставі аналізу причин травматизму та 

профзахворювань, а також шляхом збору пропозицій робітників та інженерно-технічних 

працівників, враховуючи вимоги нормативної документації, а також по результатах атестації і 

паспортизації умов праці. 

3.1.2.Метою планування є забезпечення безпеки праці та навчання на робочих місцях.  

3.1.3.Вихідними даними для роботи і розробки планів з охорони праці є результати 

паспортизації і атестації умов праці на робочих місцях, результати вивчення причин 

травматизму і захворювань, матеріали цільових перевірок стану охорони праці, виконання 

попередніх планів. Планування робіт з охорони праці здійснюється на основі:  

- нормативної документації з охорони праці; 

- наказів та вказівок вищих та контролюючих органів; 

- рішень робочих засідань, заходів з охорони праці колективного договору, 

- заходів, які вказані в актах розслідування нещасних випадків; 

- заходів, які  розроблені за результатами періодичних медичних оглядів. 

3.1.4.Планування охорони праці передбачає комплекс мір, націлених на: 

- послідовність і повноту дій по реалізації законодавства про охорону праці, 

міжгалузевих і галузевих нормативно-правових документів по охороні праці; 

- реалізацію прав і гарантій по охороні праці; 

- підвищення техніко-організаційного, соціально-економічного й медико-

профілактичного рівня охорони праці; 

- формування системи соціальних гарантій у договірному регулюванні трудових 

відносин і пріоритетність їхнього вибору з урахуванням економічних можливостей. 

3.1.5.Планування робіт з охорони праці ДНМУ включає: 

- перспективне планування; 

- поточне планування 

- оперативне планування. 

Основою перспективного планування робіт з охорони праці є розділ “Охорона праці” 

ДНМУ. 

Поточне планування здійснюється на основі затвердженого комплексного плану 

шляхом розробки річних і квартальних планів. Оперативне планування здійснюється за 

результатами контролю стану умов праці в структурних підрозділах.  

 

3.2.Організація і координація робіт з охорони праці 

3.2.1.Організація процесу управління охороною праці в ДНМУ здійснюється відповідно 

до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного 

процесу; 



3.2.2.Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці здійснюється 

ректором 

 ДНМУ і керівниками підрозділів шляхом застосування відповідних методів 

управління: організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних і економічних. 

3.2.3.Організаційно-розпорядчі методи включають в себе виконання посадових 

обов'язків з охорони праці, видання і виконання наказів, розпоряджень, постанов. 

3.2.4.Соціально-психологічні методи управління включають в себе навчання і 

виховання персоналу, проведення інструктажів, моральне стимулювання, особистий приклад 

керівника щодо виконання вимог охорони праці. Для попередження травматизму  

відповідальних професій слід застосовувати профвідбір і профорієнтацію, попереджувати 

допуск до роботи людей у хворобливому і нетверезому стані, вести боротьбу зі шкідливими 

звичками, підвищувати культуру виробництва. 

3.2.5.Економічні методи управління охороною праці полягають в матеріальному 

стимулюванні роботи з охорони праці. 

3.2.6.Загальне керівництво системою охорони праці в ДНМУ покладається на ректора. 

3.2.7.Всі посадові особи ДМУ мають право: 

- вносити мотивовані пропозиції щодо організації виконання правових, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних 

заходів, які направлені на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та 

аваріям в процесі виробництва; 

-  в межах своєї компетенції посадова особа може зупиняти роботу окремого 

обладнання у випадку порушення технологічного процесу при його експлуатації, 

відсторонювати від роботи осіб, які грубо порушують вимоги нормативних актів з охорони 

праці, норм та правил по забезпеченню електро-, газо- та пожежної безпеки і терміново 

повідомляти ректора та СУОП; 

- клопотати перед  ректором університету про заохочення працівників за ініціативу та 

добросовісне ставлення до роботи з охорони праці, а також притягнення до відповідальності 

осіб, які порушують вимоги нормативних актів з охорони праці, норм і правил електро-, газо-, 

пожежної безпеки. 

3.2.8.Всі посадові особи ДНМУ несуть персональну відповідальність за: 

- невідповідність прийнятих ними рішень вимогам існуючих в Україні законодавчих та 

нормативних актів з охорони праці; 

- невиконання своїх обов’язків; 

- недостовірність інформації, яка надається ректору ДНМУ, про положення справ в 

системі управління охороною праці на дорученій дільниці; 

- низька якість ведення документації, передбаченої системою управління охороною 

праці, невідповідність переданих даних фактичному положенню справ на дільниці.  

 

3.3.Контроль стану охорони праці і функціонування СУОП 

3.3.1.Контроль за станом охорони праці спрямований на попередження й виявлення 

відхилень від норм і правил безпеки, виконання службами, посадовими особами й робітниками 

своїх обов'язків в галузі охорони праці, завдань і функцій, передбачених системою управління 

охороною праці. 

3.3.2.Контроль за станом охорони праці включає: 

- нагляд з боку інспекторів Держпраці; 



- відомчий контроль; 

- громадській контроль; 

- адміністративно-громадській контроль. 

Відомчий контроль за станом охорони праці в ДНМУ здійснюють ректор, служба 

охорони праці, головні спеціалісти. 

Громадський контроль за станом охорони праці в ДНМУ здійснюють члени Комісії з 

питань охорони праці при профспілковому комітеті ДНМУ. 

Адміністративно-громадській контроль за станом охорони праці в ДНМУ залежно від 

рівня проведення підрозділяється на: самоконтроль співробітників; контроль за станом 

охорони праці у структурних підрозділах громадськими інспекторами і керівниками 

структурних підрозділів; 

контроль за станом охорони праці головними спеціалістами і посадовими особами 

ДНМУ; 

контроль за станом охорони праці службою охорони праці ДНМУ і представниками 

Комісії з питань охорони праці при профспілковому комітеті ДНМУ. 

 

3.4.Облік, аналіз та оцінка стану охорони праці 

3.4.1.Облік, аналіз та оцінка стану охорони праці має на меті визначення рівня безпеки 

праці та розробку рекомендацій для прийняття рішень ректором ДНМУ. 

3.4.2.Організацію обліку та аналізу стану охорони праці здійснює перший проректор.  

3.4.3.В ДНМУ щокварталу здійснюється плановий аналіз і оцінка стану охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, травматизму, професійної захворюваності й аварійності. При 

аналізі використаються: дані про рівень і важкість травматизму виробничого й 

невиробничого характеру, загальної й професійної захворюваності, акти розслідування 

нещасних випадків і аварій; 

матеріали атестації, перевірок і ревізій робочих місць, структурних підрозділів і 

Університету в цілому; дані стани будинків і споруджень, устаткування, безпеки, гігієни 

праці й виробничого середовища, засобів захисту й контролю; оцінка виконання розділу 

«Охорона праці» колективного договору; аналіз скарг і пропозицій з питань охорони праці й 

здоров'я; аналіз перевірок знань в області охорони праці всіх категорій працюючих; оцінка 

витрат на компенсацію наслідків несприятливих умов праці; інші матеріали для повного 

аналізу й оцінки умов охорони праці. 

3.4.4.Аналіз травматизму проводиться службою охорони праці  ДНМУ. За результатами 

аналізу дається оцінка стану охорони праці в Університету в цілому, у структурних 

підрозділах, ефективності проведених заходів щодо техніки безпеки й виробничої санітарії, 

визначаються результати робіт служб, кафедр і окремих керівників (працівників): стабільне 

знижування рівня травматизму, професійної, загальної захворюваності й аварійності; 

скорочення числа робочих місць, що не відповідають нормативним актам з охорони праці; 

наявність засобів індивідуального й колективного захисту відповідно до вимог законодавства 

з охорони праці; раціональне й цільове використання коштів, виділених на охорону праці; 

скорочення матеріальних витрат через нещасні випадки, захворюваність й аварії; зменшення 

витрат на пільги й компенсації за роботу в несприятливих умовах праці.  

 

3.5.Стимулювання робіт з удосконалення охорони праці 



3.5.1.Стимулювання роботи з охорони праці здійснюється з метою підвищення 

персональної, колективної відповідальності й зацікавленості працівників, фахівців і керівників 

у створенні й підтримці безпечних і здорових умов праці, попередження травматизму, аварій і 

професійних захворювань. 

3.5.2.Стимулювання охорони праці здійснюється у ДНМУ за такими принципами: 

органічне включення підсистеми стимулювання охорони праці в систему стимулювання 

праці; неприпустимість обмежень стимулювання охорони праці через інші показники 

виробничої діяльності; при недоглядах – неминучість покарання; забезпечення гласності 

умов стимулювання в ході її прийняття й використання. 

3.5.3.За незадовільний стан або погіршення охорони праці (травматизм, аварійність, 

професійна захворюваність) робітника притягають до відповідальності згідно діючому 

законодавству. 

 

 

 

4. Задачі  СУОП 

Порядок взаємодії посадових осіб, які беруть участь в управлінні охороною праці, 

повинен забезпечувати виконання таких основних завдань:  

4.1.Навчання з питань охорони праці 

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності 

працівників, студентів ДНМУ проводяться відповідно до Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (затверджено наказом 

Держнаглядохоронпраці України №15 від 26 січня 2005 р. зі змінами від  16.11.2007), 

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в 

закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і 

науки України (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №304 від 18 квітня 

2006 р.) та Положення «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці в  ДНМУ ». 

Усі прийняті на роботу повинні пройти навчання безпечним методам праці, а також 

вступний та первинний інструктаж з охорони праці. 

Повторні інструктажі мають бути проведені з працівниками два рази на рік за 

спеціальною програмою з охорони праці, для працівників, виконуючих роботи підвищеної 

небезпеки – один раз у квартал. Відповідальність за своєчасність проведення навчання з 

питань охорони праці покладається на керівників структурних підрозділів, а організація 

навчання – на службу охорони праці. 

Студенти проходять навчання і перевірку знань відповідно до вимог Положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, 

організаціях, підприємствах. 

 

4.2.Професійний відбір 

Для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, з урахуванням стану 

здоров’я та психофізіологічних показників, проводиться професійний відбір (відповідно до 

Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі). 



Відповідальність за проведення цієї роботи покладається на відділ кадрів. Відділ кадрів 

спільно із установою охорони здоров’я і службою охорони праці організує проведення 

медичних оглядів та психофізіологічної експертизи. 

4.3.Забезпечення медичного контролю та оглядів працівників та студенті у ДНМУ 

здійснюється згідно зі статтею 169 КЗПП України. У ДНМУ забезпечено проведення 

попередніх (при працевлаштуванні) медоглядів для всіх категорій працівників. Періодичні 

медогляди (протягом трудової діяльності) проводяться для працівників, зайнятих на важких 

роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у 

професійному доборі. В ДНМУ розроблено список робіт і професій, для яких проведення 

попередніх і періодичних медоглядів є обов’язковим. Для осіб віком до 21 року (працівників і 

студентів) проводяться щорічні обов'язкові медичні огляди. Направленню на медичний огляд 

підлягають працівники, професії і посади яких передбачені Положенням «Про порядок 

проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (затверджено наказом №45 МОЗ 

України від 31.03.1994року); 

Згідно з Постановою КМУ України «Про обов’язковий наркологічний огляд і порядок 

його проведення» (№1238 від 06.11.1997р.) працівники підлягають направленню на 

обов’язковий наркологічний огляд з метою попередження професійних захворювань і 

нещасних випадків на виробництві. 

4.4.Забезпечення безпечних та здорових умов праці 

Забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних умов праці досягається за рахунок 

систематичного контролю стану повітря у кабінетах, аудиторіях, лабораторіях і майстернях 

Університету, рівнів шуму, вібрації, освітлення, температурного режиму тощо, паспортизації 

вентиляційних установок, їх своєчасного ремонту і чистки та проведення атестації робочих 

місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці. 

4.5.Забезпечення оптимальних режимів праці, навчання та відпочинку 

Оптимальні режими праці, навчання та відпочинку забезпечуються шляхом додержання 

режиму праці та відпочинку, проведення оздоровчих заходів щодо зниження нервово-

емоційних навантажень.  Відповідальність за проведення цієї роботи покладається на 

керівників структурних підрозділів. 

4.6.Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту 

Забезпечення співробітників Університету засобами індивідуального захисту 

здійснюється відповідно до Типових норм безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 

засобів індивідуального захисту. Відповідальність за забезпечення працівників ЗІЗ 

покладається на керівників структурних підрозділів. 

4.7.Забезпечення лікувально-профілактичного і санітарно-побутового обслуговування 

Лікувально-профілактичне обслуговування забезпечується за рахунок проведення 

періодичних медичних оглядів, обладнання фізкультурно-оздоровчих кімнат та проведення 

оздоровчих і профілактичних заходів. Відповідальність за проведення цієї роботи 

покладається на керівників структурних підрозділів спільно з установами охорони здоров’я та 

службою охорони праці. 

Санітарно-побутове обслуговування забезпечується через обладнання та належне 

утримання гардеробних, душових приміщень, туалетів, умивальників тощо. Відповідальність 

за проведення цієї роботи покладається на керівників структурних підрозділів.  

4.8.Забезпечення безпеки обладнання, будівель та споруд, що експлуатуються 



Безпека обладнання, що експлуатується, забезпечується шляхом приведення його у 

відповідність до вимог системи стандартів безпеки праці (ССБП) та вимог правил охорони 

праці, а також своєчасного проведення ремонту та випробувань, удосконалення систем 

огороджувальних та запобіжних заходів. Відповідальність за організацію цієї роботи 

покладається на головного інженера. Відповідальність за безпечну експлуатацію цього 

обладнання покладається на керівників структурних підрозділів.  

Безпека виробничих процесів забезпечується за рахунок дотримання вимог охорони 

праці під час монтажу, ремонту та поточної експлуатації обладнання, забезпечення працюючих 

засобами колективного захисту. Відповідальність за проведення цієї роботи покладається на 

керівників структурних підрозділів. 

Безпека будівель та споруд, що експлуатуються, забезпечується завдяки своєчасному 

проведенню оглядів, ремонтів та реконструкцій. Відповідальність за проведення цієї роботи 

покладається на головного інженера спільно зі службою охорони праці. 

4.9.Проведення виховної роботи з охорони праці 

У колективі працівників Університету і серед студентів проводиться постійна робота з 

виховання почуття відповідальності за дотримання правил охорони праці, а також 

нетерпимого ставлення до їх порушення. 

Основними формами виховної роботи  є: навчання студентів, аспірантів, докторантів та 

працівників безпеці праці; дотримання правил, норм та інструкцій з охорони праці; 

застосування дисциплінарних та матеріальних покарань до порушників у відповідності з 

Кодексом законів про працю та Законом „Про охорону праці”. 

4.10.Пропаганда, агітація та інформаційне забезпечення у сфері охорони праці  

В структурних підрозділах ДНМУ повинна бути організована пропаганда охорони 

праці, робота з проведення інформаційного забезпечення працівників (лекції, семінари тощо) 

з питань охорони праці. Пропаганда, агітація та інформаційне забезпечення з питань охорони 

праці й безпеки життєдіяльності включає: організацію збору інформації про фактичний стан 

охорони праці й безпеку життєдіяльності, її облік, аналіз й оцінку за прийнятими 

показниками; підготовку інформаційних матеріалів про  нещасні випадки, що сталися, 

профзахворювання і аварії; організацію кабінетів і інформаційних стендів з охорони праці; 

проведення семінарів  по вивченню й обміну передовим досвідом; підготовку експрес-

інформації про передовий досвід. 

Організацію й методичне керівництво пропагандою здійснює служба охорони праці.  

 

 

 

Узгоджено: 

 

Начальник відділу охорони праці та пожежної безпеки                                  Лозун О.М. 

 

Заступник ректора з правових питань                                    Себіскверідзе І. К. 

 

 

 

 


