ПЕРША КАДРОВА ГАЗЕТА

№ 13 (169)

Понеділок, 2 липня 2018
Видається за інформаційної підтримки Міністерства соціальної політики України

ОХОРОНА ПРАЦІ:

ВСЕ, ЩО ЗАЦІКАВИТЬ КАДРОВИКА
ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ
І ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Створення роботодавцем служби охорони праці не означає, що після цього лише її
працівники будуть опікуватися усіма питаннями з охорони праці на підприємстві —
відповідні обов’язки у цій сфері залишаться і у роботодавця, а також і в інших працівників. Ознайомтеся з такими обов’язками і відповідними правами — ці знання стануть у нагоді кадровикам під час участі у підготовці різної організаційної та кадрової
документації на підприємстві........................................................................................ 4

СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ: ПОРЯДОК І ДОКУМЕНТАЦІЯ

Дізнайтеся, як створити службу охорони праці на конкретному підприємстві, які
організаційні документи для цього слід оформити, а також на кого покласти відповідні обов’язки з охорони праці, якщо на підприємстві працює менше 50 осіб і відповідно до законодавства службу з охорони праці створювати не обов’язково....... 12

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ:
РОЗРОБКА ТА ОФОРМЛЕННЯ

Довідайтеся, як правильно розробити і оформити Положення про відділ охорони
праці, який виконує функції служби охорони праці на окремому підприємстві, враховуючи специфіку його виробництва і видів діяльності, чисельності працівників,
умов праці та інших факторів, а також визначити структуру служби охорони праці,
її чисельність, основні завдання, функції і права її працівників відповідно до законодавства................................................................................................................ 21

РОЗРОБКА ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ
СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

При розробці й затвердженні посадових інструкцій працівників служби охорони
праці слід дотримуватися як загальних для всіх посадових інструкцій вимог нормативно-правових та нормативно-технічних актів сфери діловодства та професійної
класифікації, так і специфічних вимог нормативно-правових актів сфери охорони
праці. Ознайомтеся саме з такими «специфічними» вимогами відповідних нормативних документів до посадових інструкцій працівників служби охорони праці,
а також згадайте «загальні» вимоги до усіх посадових інструкцій........................ 31

НЕЩАСНІ ВИПАДКИ
НА ВИРОБНИЦТВІ:
ПОРЯДОК
РОЗСЛІДУВАННЯ
ТА ОБОВ’ЯЗКИ
РОБОТОДАВЦЯ
таке нещасний
 Що
випадок
проводити
 Коли
розслідування
повідомлення
 Зразок
роботодавця
і порядок
 Утворення
роботи комісії
спеціального
 Особливості
розслідування

43

реклама

ОХОРОНА ПРАЦІ:

ВСЕ, ЩО ЗАЦІКАВИТЬ КАДРОВИКА
(Тематичний номер)
Зміст номера
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Юридичний практикум

Обов’язки, права та відповідальність роботодавця
і працівників у сфері охорони праці

Олександр Гончар ............................................................................................................ 4
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
Правові акценти

Створення служби охорони праці:
порядок і документація

Володимир Навроцький ................................................................................................... 12
Локальні акти підприємств

Положення про відділ охорони праці:
розробка та оформлення

Олександр Клименко ....................................................................................................... 21
Практичні рекомендації

Розробка посадових інструкцій
працівників служби охорони праці

Віктор Міллер ................................................................................................................. 31
ОХОРОНА ПРАЦІ
Коментар фахівця

Нещасні випадки на виробництві:
порядок розслідування та обов’язки роботодавця

Олексій Кузьменков ........................................................................................................ 43

№ 13 (169), 2 липня 2018

3

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Обов’язки, права та
відповідальність роботодавця
і працівників у сфері охорони праці
Відповідно до п. 1.1. Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р. № 255 (далі — Типове положення № 255), 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 трудової діяльності, роботодавцем згідно з Законом України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.
№ 2694-XII (далі — Закон № 2694) створюється служба охорони праці. Але це не
означає, що після утворення такої служби лише її працівники будуть опікуватися
усіма питаннями з охорони праці на підприємстві, а у роботодавця більше не залишиться відповідних обов’язків у цій сфері. Також, крім роботодавця та працівників служби охорони праці, відповідні обов’язки, права та відповідальність у сфері
охорони праці передбачені законодавством і для інших працівники підприємства. Із
зазначеними обов’язками, правами та відповідальністю мають бути обізнані і кадровики, яким такі знання можуть знадобитися під час їхньої участі у підготовці
різної організаційної та кадрової документації на підприємстві.

Обов’язки роботодавця
(керівника підприємства)

У багатьох статтях Закону № 2694, а також у
Типовому положенні № 255 згадуються різні
обов’язки роботодавця у сфері охорони праці,
що на практиці означає фактичні обов’язки і керівника підприємства. Так, згідно з ч. 1 ст. 13
Закону № 2694 найголовнішими з обов’язків
роботодавця у сфері охорони праці є:
— створення на робочому місці в кожному
структурному підрозділі умов праці відповідно
до нормативно-правових актів;
— забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони
праці.
Щоб виконати ці найважливіші обов’язки
(щодо створення відповідних умов праці та за4

безпечення прав працівників), роботодавець
(керівник підприємства) має забезпечити
функціонування системи управління охороною праці, а саме:
— створити відповідні служби і призначити посадових осіб, які забезпечать вирішення
конкретних питань охорони праці, затвердити
інструкції про їхні обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролювати їх додержання;
— розробити за участю сторін колективного
договору і реалізувати комплексні заходи для
досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
— забезпечити виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин,
що змінюються;
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— впроваджувати прогресивні технології,
досягнення науки і техніки, засоби механізації
та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;
— забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, здійснювати моніторинг їхнього
технічного стану;
— забезпечити усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснювати профілактичні
заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування цих причин;
— організовувати проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць
на відповідність нормативно-правовим актам з
охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками
вживати заходи до усунення виробничих факторів, небезпечних і шкідливих для здоров’я;
— розробити й затвердити положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діятимуть у межах підприємства, та встановлюватимуть правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих
приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових
актів з охорони праці, забезпечити безоплатно
працівників нормативно-правовими актами та
актами підприємства з охорони праці;
— здійснювати контроль за додержанням
працівниками технологічних процесів, правил
поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно
до вимог з охорони праці;
— організовувати пропаганду безпечних
методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;
— вживати термінові заходи для допомоги
потерпілим, залучати за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних
випадків.
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Зрозуміло, що не всі зазначені обов’язки роботодавець (керівник підприємства) має виконувати особисто. Наприклад, важко уявити
роботодавця чи керівника підприємства, який
особисто розробляв би відповідні положення,
інструкції, інші акти з охорони праці. Але для
своєчасної розробки зазначених документів
саме керівник підприємства має дати належні
доручення (видати накази або розпорядження)
компетентним у відповідній сфері працівникам підприємства (своїм заступникам, керівнику служби охорони праці та/або керівникам
інших структурних підрозділів тощо), виділити
для цього потрібні матеріальні (фінансові,
людські) ресурси та проконтролювати проведену роботу.

Взаємозв’язок обов’язків
роботодавця і прав
працівників

Якщо звернутися до інших статей Закону
№ 2694, для роботодавця (керівника підприємства) можна виокремити й інші обов’язки у
сфері охорони праці, а також деталізувати деякі
з наведених вище. При цьому багато із зазначених обов’язків фактично кореспондуються із
відповідними правами усіх або окремих працівників підприємства, хоча інколи сам термін
«має право» у тексті відповідних нормативноправових актів не використовується.
Наприклад, згідно зі ст. 5 Закону № 2694 під
час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під
підпис про умови праці та про наявність на його
робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я та про права
працівника на пільги і компенсації за роботу в
таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.
Зазначений обов’язок фактично означає, що
під час укладання трудового договору майбутній
працівник «має право» на отримання відповідної інформації (про наявність на його робочому
місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я тощо).
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В інших випадках у тексті певного нормативно-правового акта навпаки можуть бути згадані лише права певної категорії працівників
(без безпосереднього згадування при цьому
обов’язків роботодавця — тобто без використання термінів «роботодавець зобов’язаний» або
«роботодавець повинен»), як, приміром, у ст. 7
Закону № 2694, згідно з якою працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими
умовами праці, безоплатно забезпечуються
лікувально-профілактичним харчуванням,
молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право
на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого
призначення, скорочення тривалості робочого
часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову

пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та
інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.
Зрозуміло, що у цьому випадку згідно зі ст. 7
Закону № 2694 фактично і роботодавець
зобов’язаний (повинен) здійснити відповідні
дії — забезпечити за свій рахунок працівників на
роботах з важкими та шкідливими умовами праці за свій рахунок лікувально-профілактичним
харчуванням, встановити для них перерви санітарно-оздоровчого призначення тощо.
Приклади інших взаємопов’язаних обов’язків
роботодавця та прав усіх або окремих категорій
працівників підприємства у сфері охорони праці згідно із Законом № 2694 наведено у Таблиці 1.

Приклади взаємопов’язаних обов’язків роботодавця
і прав працівників підприємства у сфері охорони праці
Стаття
Закону № 2694
Ст. 6

Ст. 8

Обов’язки роботодавця:

Але не завжди відповідні обов’язки роботодавця пов’язані саме з правами усіх або певних
категорій працівників у сфері охорони праці.
Інколи відповідні обов’язки роботодавця кореспондуються і з відповідними обов’язками
самих працівників, а також з їхньою відповідальністю у разі невиконання цих обов’язків.
Яскравим прикладом зазначеного є норми і
положення законодавства у сфері охорони
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Права працівників (усіх або окремих категорії)

Роботодавець повинен: перевести працівника,
який за станом здоров’я відповідно до
медичного висновку потребує надання легшої
роботи, за його згодою на таку роботу на
термін, зазначений у медичному висновку, і у
разі потреби встановити скорочений робочий
день та організувати проведення навчання
працівника з набуття іншої професії відповідно
до законодавства.
Роботодавець зобов’язаний: забезпечити за
свій рахунок придбання, комплектування,
видачу та утримання засобів індивідуального
захисту відповідно до нормативно-правових
актів з охорони праці та колективного
договору.

Взаємозв’язок обов’язків
роботодавця з обов’язками
та відповідальністю працівників

Таблиця 1

Працівники, які за станом здоров’я відповідно
до медичного висновку потребують надання
легшої роботи, мають право на: переведення на
легшу роботу на термін, зазначений у медичному
висновку, на встановлення їм у разі потреби
скороченого робочого дня, на проходження ними
навчання з набуття іншої професії відповідно до
законодавства.
Працівники мають право на: забезпечення за
рахунок роботодавця придбання, комплектування,
видачу та утримання засобів індивідуального
захисту відповідно до нормативно-правових актів з
охорони праці та колективного договору.

праці щодо обов’язкових медичних оглядів.
Наприклад, згідно зі ст. 17 Закону № 2694
роботодавець зобов’язаний (повинен):
— за свої кошти забезпечити фінансування
та організувати проведення попереднього (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, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року;
№ 13 (169), 2 липня 2018
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— за результатами періодичних медичних
оглядів у разі потреби забезпечити проведення
відповідних оздоровчих заходів;
— відсторонити працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, від роботи без збереження заробітної плати;
— забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників: за заявою
працівника (якщо він вважає, що погіршення
стану його здоров’я пов’язане з умовами праці)
або за власною ініціативою (якщо стан здоров’я
працівника не дозволяє йому виконувати свої
трудові обов’язки).
Із зазначених обов’язків роботодавця фактично виникає і обов’язок відповідних кате-
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горій працівників своєчасно проходити відповідні медичні огляди, про що також, серед
іншого, безпосередньо зазначено у ст. 14 Закону № 2694, згідно з якою працівник зобов’язаний проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні
медичні огляди.
Крім того, у ст. 17 Закону № 2694 йдеться і про
дисциплінарну відповідальність працівника,
який ухиляється від проходження обов’язкового
медичного огляду, до якої його має право притягнути роботодавець в установленому законом порядку.
Інші випадки «взаємопов’язаних» обов’язків
роботодавця і працівників наведено у Таблиці 2.

Приклади взаємопов’язаних обов’язків роботодавця
та обов’язків працівників підприємства у сфері охорони праці
Обов’язки роботодавця
(згідно зі ст. 13 Закону № 2694)
організовувати пропаганду безпечних методів праці та
співробітництво з працівниками у галузі охорони праці
розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші
акти з охорони праці, що діють у межах підприємства,
та встановлюють правила виконання робіт і поведінки
працівників на території підприємства, у виробничих
приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях,
забезпечувати безоплатно працівників зазначеними актами
здійснювати контроль за використанням засобів
колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт
відповідно до вимог з охорони праці

Взаємозв’язок різних обов’язків, прав і відповідальності роботодавця (керівника підприємства) та усіх або окремих категорій працівників кадровикам слід враховувати під час участі
у підготовці різної документації підприємства
з відповідних питань, наприклад, посадових
інструкцій працівників. Зокрема, про це йдеться
у п. 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
(далі — ДКХП), які були затверджені разом з
випуском 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»
ДКХП наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р.
№ 13 (169), 2 липня 2018

Таблиця 2

Обов’язки працівників підприємства
(згідно зі ст. 14 Закону № 2694)
дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку
і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких
робіт чи під час перебування на території підприємства
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

№ 336, де, зокрема, зазначається, що усі посадові інструкції, які розробляються на підприємствах, в установах, організаціях, повинні
бути взаємопов’язаними, аби не допускати
дублювання у роботі працівників.
Наприклад, якщо у розділі «Завдання та
обов’язки» посадової інструкції «Директора
(начальника, іншого керівника) підприємства» зазначено, що він, серед іншого, забезпечує лікувально-профілактичним харчуванням
відповідні категорії працівників, то такий самий пункт не може бути у посадовій інструкції
інших працівників підприємства. Водночас, у
посадовій інструкції іншого відповідного
7
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працівника може бути передбачений взаємопов’язаний з ним обов’язок, приміром:
— «Завідувач (інший працівник) їдальні
підприємства»: у встановленому порядку видає продукти (організовує видачу продуктів) лікувально-профілактичного харчування відповідним категоріям працівників;
— «Інженер з охорони праці»: здійснює
контроль за забезпеченням продуктами харчування відповідних категорій працівників.
Також у розділі «Права» посадової (робочої)
інструкції відповідного працівника може бути
зазначено: «…має право на отримання лікувально-профілактичного харчування».

Права уповноваженої
найманими працівниками
особи з питань охорони праці

Окремо слід розглянути права уповноваженої
найманими працівниками особи з питань охорони праці (далі — уповноважена особа), адже така
особа формально не є працівником служби охорони праці підприємства, але вона також має широкі повноваження у відповідній сфері. Зокрема,
уповноважена особа, згідно зі ст. 41 Закону
№ 2694, у разі відсутності професійної спілки на
підприємстві здійснює громадський контроль
за додержанням законодавства про охорону
праці, і, згідно зі ст. 42 Закону № 2694, має право:
— безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог щодо охорони праці;
— вносити обов’язкові для розгляду роботодавцем пропозиції щодо усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки і
гігієни праці;
— звертатися за допомогою до органу державного нагляду за охороною праці у разі, якщо
вважає, що профілактичні заходи, вжиті роботодавцем, є недостатніми;
— брати участь і вносити відповідні пропозиції під час інспекційних перевірок підприємств чи виробництв фізичних осіб, які
відповідно до законодавства використовують
найману працю, органами державного нагляду
за охороною праці.
Уповноважена особа діє відповідно до Типового положення про діяльність уповноважених
8

найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 березня
2007 р. № 56, згідно з п. 3.1. якого вона, окрім
вищезазначеного, також має право:
— вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого підрозділу припинення роботи на робочому місці в разі виникнення
загрози життю або здоров’ю працівників;
— вносити пропозиції щодо притягнення до
відповідальності працівників, які порушують
вимоги нормативно-правових актів з охорони
праці;
— бути обраною до складу комісії з питань
охорони праці підприємства в разі її створення.
Можливість створення зазначених комісій з
питань охорони праці передбачена у ст. 16 Закону № 2694. Діяти такі комісії мають відповідно до Типового положення про комісію з питань
охорони праці підприємства, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 березня 2007 р. № 55.
У свою чергу, відповідно до зазначеного, а також інших вимог ст. 42 Закону № 2694, роботодавець зобов’язаний (повинен):
— розглянути пропозиції уповноваженої особи про усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці;
— організувати за свій рахунок навчання уповноваженої особи;
— забезпечити уповноважену особу необхідними засобами;
— звільнити уповноважену особу від роботи
на передбачений колективним договором строк
зі збереженням за нею середнього заробітку;
— попередньо отримати відповідну згоду найманих працівників у порядку, визначеному колективним договором, у разі звільнення або
притягнення до дисциплінарної чи матеріальної
відповідальності уповноваженої особи.

Обов’язки з охорони праці окремих
професійних категорій працівників

Зауважимо, що згідно із законодавством про
охорону праці відповідні обов’язки у сфері охо№ 13 (169), 2 липня 2018
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рони праці покладаються практично на всіх
працівників. У той же час у самому Законі
№ 2694, а також Типовому положенні № 255
не конкретизуються обов’язки у сфері охорони
праці працівників окремих специфічних професійних спеціалізацій, за винятком обов’язків
самого роботодавця (керівника підприємства),
працівників служби охорони праці, а також
«узагальнених» обов’язків усіх працівників.
Тому для визначення специфічних обов’язків
окремих професійних категорій працівників, наприклад, керівників певних напрямків
діяльності підприємства, слід використовувати
різні інші нормативно-правові акти у сфері
охорони праці, а також відповідні галузеві випуски ДКХП.
Приміром, у деяких пунктах Загальних положень розділу 2 «Професії робітників» випуску 1
«Професії працівників, що є загальними для всіх
видів економічної діяльності» ДКХП зазначається,
що:
• усі робітники повинні поряд з роботами,
що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій: знати й
виконувати вимоги нормативних актів про
охорону праці й навколишнього середовища,
додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
• робітники, робота яких пов’язана з авіаційним, автомобільним, морським, річковим, залізничним транспортом, виконанням
підривних робіт, зберіганням і застосуванням
вибухових матеріалів та отруйних речовин, обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування, котельних установок, апаратів і посудин, що працюють під тиском, або зайняті на
інших роботах, для яких чинними правилами
та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у т. ч. безпечного ведення робіт,
запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні:
— знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів;
— мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підго№ 13 (169), 2 липня 2018
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товку до виконання цих робіт та своєчасну
перевірку знань з охорони праці;
• робітники, безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням машин та устаткування (оператори, машиністи, апаратники,
електромонтери тощо), повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для
безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також
для участі в їхньому ремонті.
Якщо ж проаналізувати кваліфікаційні характеристики керівників різних напрямків діяльності підприємства, а також відповідні нормативно-правові акти з охорони праці, то можна
визначити і специфічні обов’язки (повноваження, відповідальність) у межах системи охорони
праці і різних інших посадових осіб підприємства (крім керівника підприємства, який повинен забезпечити функціонування системи охорони праці на підприємстві згідно зі ст. 13 Закону
№ 2694), наприклад:
— «Головний інженер», який є першим заступником директора підприємства, забезпечує
здійснення основних заходів з охорони праці у
межах системи охорони праці на підприємстві;
— «Головний механік» відповідає за безпеку
всього виробничого обладнання;
— «Головний енергетик» відповідає за безпечну експлуатацію електро- та енергообладнання;
— «Головний економіст» повинен забезпечувати своєчасне вирішення економічних питань у сфері охорони праці;
— «Головний бухгалтер» відповідає за своєчасне фінансування відповідних планів з охорони праці, виплату матеріального заохочення
працівникам з урахуванням виконання ними
відповідних завдань з охорони праці тощо;
— «Начальник відділу матеріально-технічного постачання» організовує і здійснює матеріально-технічне забезпечення відповідних планів роботи з охорони праці, а також забезпечення
працівників засобами колективного та індивідуального захисту;
— «Начальник відділу капітального будівництва» забезпечує дотримання вимог безпеки
праці при будівництві та ремонті;
9
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— «Начальник відділу стандартизації» організовує впровадження відповідних державних
стандартів з охорони праці (техніки безпеки) та
розробку відповідних стандартів підприємства;
— «Начальник відділу кадрів» організовує
професійний добір, профорієнтацію та навчання працівників підприємства з охорони праці,
забезпечує дотримання вимог щодо охорони
праці під час прийняття працівників на роботу;
— «Начальник юридичного відділу» забезпечує правову основу управління охороною праці на підприємстві;
— «Начальник виробничого відділу», «Начальник цеху», «Начальник дільниці», «Майстер», «Завідувач лабораторії» та інші керівники основних виробничих підрозділів підприємства керують, організовують і контролюють
роботу з охорони праці у сфері своєї діяльності
безпосередньо на своїх ділянках, у виробництвах,
цехах, підрозділах.

Відповідальність
за невиконання вимог
охорони праці

Згідно зі ст. 44 Закону № 2694 за порушення
законів та інших нормативно-правових актів
про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників
профспілок, їх організацій та об’єднань винні
особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної
відповідальності згідно із законом.
Порядок накладання тієї чи іншої відповідальності вирішується згідно з відповідними законодавчими актами, а саме Кодексом законів
про працю України (далі — КЗпП), Кодексом
України про адміністративні правопорушення
(далі — КУпАП), Кримінальним кодексом України (далі — КК).
Так, адміністративна відповідальність передбачена за:
— порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці
(крім порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) про нещасний
випадок на виробництві) тягне за собою накла10

дення штрафу на працівників від чотирьох до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (далі — НМДГ) і на посадових осіб
підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності — від двадцяти до сорока НМДГ (ч. 5 ст. 41 КУАП);
— порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) про нещасний
випадок на виробництві тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних осіб, які
не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від двадцяти до п’ятдесяти
НМДГ (ч. 6 ст. 41 КУАП);
— невиконання законних вимог посадових
осіб центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері охорони праці, щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих органів тягне за
собою накладення штрафу на працівників від
шести до десяти НМДГ і на посадових осіб — від
тридцяти до ста НМДГ (ч. 1884 КУАП).
Від редакції.
Нагадаємо, що неоподатковуваний мінімум доходів громадян (НМДГ) — це грошова сума, яка регламентується Податковим кодексом України, а саме
п. 5 підрозділу 1 розділу XX: «Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тo для цілей їх застосування
використовується сума в розмірі 17 гривень, крім
норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму
встановлюється на рівні податкової соціальної пільги,
визначеної пп. 169.1.1. п. 169.1. ст. 169 розділу ІV
цього Кодексу для відповідного року». Це означає,
що НМДГ завжди (звісно, до відповідних змін у законодавстві) дорівнює 17 грн (крім окремих випадків
адміністративних і кримінальних правопорушень та
злочинів — але там інші суми використовуються при
визначенні тяжкості вчинених діянь, а не передбачених за них санкцій).
№ 13 (169), 2 липня 2018

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

— правил ядерної або радіаційної безпеки;
— правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної
експлуатації будівель і споруд.
Крім того, і у ст. 43 Закону № 2694 передбачені відповідні штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю,
посадових осіб та працівників за порушення
законодавства про охорону праці та невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб
органів виконавчої влади з нагляду за охороною
праці. Максимальний розмір штрафу у цьому
випадку не може перевищувати п’яти відсотків
середньомісячного фонду заробітної плати за
попередній рік юридичної чи фізичної особи,
яка відповідно до законодавства використовує
найману працю. Також сплата зазначеного
штрафу не звільняє юридичну або фізичну
особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, від усунення виявлених порушень у визначені строки.

Олександр ГОНЧАР,
експерт з кадрових питань

реклама

Що стосується кримінальної відповідальності,
то вона передбачена, зокрема, за:
— порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону
праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином – суб’єктом
підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, карається штрафом від ста до двохсот НМДГ або
виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на той самий строк (ч. 1
ст. 271 КК);
— те саме діяння, яке передбачено у ч. 1
ст. 271 КК, якщо воно спричинило загибель
людей або інші тяжкі наслідки, карається виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до п’яти років, або
позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до двох
років або без такого (ч. 2 ст. 271 КК).
Також у статтях 272 – 275 КК встановлено
кримінальну відповідальність за порушення:
— правил безпеки під час виконання робіт з
підвищеною небезпекою, на вибухонебезпечних
підприємствах або у вибухонебезпечних цехах;

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
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Створення служби охорони праці:
порядок і документація
Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII
(далі — Закон № 2694) на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони праці (наразі таким нормативним документом є
Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р. № 255, далі —
Типове положення № 255). Дізнайтеся, як створити службу охорони праці на конкретному підприємстві, які організаційні документи для цього слід оформити, а також на
кого покласти відповідні обов’язки з охорони праці, якщо на підприємстві працює
менше 50 осіб і відповідно до законодавства службу з охорони праці створювати не
обов’язково.

Правові підстави

Насамперед зазначимо, що згідно зі ст. 13 Закону № 2694 роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити
додержання вимог законодавства щодо прав
працівників у галузі охорони праці, для чого він
забезпечує функціонування системи управління охороною праці, у т. ч. створює відповідні
служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їхні
обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання.
Таким чином, у ст. 13 Закону № 2694 йдеться
не лише про необхідність утворення відповідних
служб, а й про призначення посадових осіб, які
вирішуватимуть конкретні питання у сфері охорони праці. Більш детально про вимоги щодо
утворення служби охорони праці, зокрема, з
врахуванням загальної чисельності працівників
підприємства, йдеться у ст. 15 Закону № 2694, у
12

якій зазначено, що на підприємстві з кількістю
працюючих:
— 50 і більше осіб — роботодавець створює
службу охорони праці відповідно до Типового
положення № 255;
— менше 50 осіб — функції служби охорони
праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку;
— менше 20 осіб — для виконання функцій
служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які
мають відповідну підготовку.
Слід зазначити, що коли у Законі № 2694 використовується поняття «служба охорони праці»,
то не завжди мається на увазі окремий структурний підрозділ певного виду і саме з такою назвою — у таких випадках найчастіше йдеться про
відповідне узагальнене поняття. Так, структурний підрозділ, який виконує функції з охорони
праці, може мати на різних підприємствах різні
назви (приміром, відділ з охорони праці чи служба безпеки праці), а також, як видно зі ст. 15 Закону № 2694, у відповідних випадках функції
служби охорони праці може виконувати навіть
№ 13 (169), 2 липня 2018
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один працівник (без створення окремого спеціалізованого структурного підрозділу).
Зазначене підтверджується і положеннями
ст. 64 Господарського кодексу України (далі —
ГК), де, серед іншого, зазначається, що:
— підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів,
відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій
тощо), а також функціональних структурних
підрозділів апарату управління (управлінь,
відділів, бюро, служб тощо);
— підприємство самостійно визначає свою
організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
Таким чином, на конкретному підприємстві
для виконання функцій служби охорони праці
може бути утворений і сектор охорони праці, і
управління охорони праці тощо. При цьому залежність виду функціонального структурного
підрозділу (сектор, управління, відділ, служба і
т. д.) від чисельності його працівників або його
напрямків діяльності для переважної частини
підприємств на цей час законодавчо не унормована, хоча для органів державної влади або
окремих бюджетних установ така залежність і
може бути передбачена відповідними нормативно-правовими актами. Наприклад, у п. 31 постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій»
від 12 березня 2005 р. № 179 зазначено, що у:
— складі департаменту повинно бути не
менш як два управління;
— складі управління має бути не менш як
два самостійних відділи;
— відділі штатна чисельність працівників повинна бути не менше ніж п’ять одиниць в обласній державній адміністрації та не менше ніж три
одиниці у районній державній адміністрації;
— секторі штатна чисельність працівників
може бути не менше ніж дві одиниці.

Структура і чисельність
служби охорони праці

Враховуючи специфіку конкретного підприємства, окремий структурний підрозділ з охорони
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праці може бути і не доречно утворювати (приміром, якщо підприємство займається наданням певних консультаційних (юридичних, бухгалтерських тощо) послуг й, відповідно, не має
виробничих відділів). За таких обставин, навіть
якщо кількість працівників і становить 50 чи
більше осіб, роботодавець може покласти відповідні обов’язки з охорони праці (функції служби
охорони праці) лише на одного працівника — за
таких обставин саме він і вважатиметься «службою охорони праці» у розумінні Закону № 2694.
Але зверніть увагу, що у такому випадку, тобто
коли на підприємстві працює понад 50 осіб, а
функції служби охорони праці виконує лише
один працівник, така робота для нього може
бути лише основною, а не роботою за сумісництвом, як це припустимо у разі, якщо кількість працівників підприємства менше 50 осіб.
Утворювати ж окремий структурний підрозділ з охорони праці потрібно лише тоді, коли чисельність його працівників буде не менше двох.
При цьому у складі такого структурного підрозділу, якщо він виконує функції служби охорони
праці, не можуть бути працівники, які спеціалізуються на виконанні обов’язків, які не пов’язані
із питаннями охорони праці. Це пояснюється
тим, що згідно з п. 5.5. Типового положення
№ 255 працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій і завдань, не передбачених Законом № 2694, Типовим положенням № 255 та системою управління
охороною праці на підприємстві.
Також слід зазначити, що конкретна чисельність працівників служби охорони праці на одному підприємстві законодавчо не встановлена,
але зрозуміло, що їх чисельність має бути достатньою, щоб забезпечити на підприємстві
виконання усіх вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці, і залежати від специфіки конкретного підприємства, наприклад,
наявності та кількості на ньому працівників на
роботах з підвищеною небезпекою, типу виробничого обладнання, особливостей умов праці
тощо.
Якщо раніше на підприємстві відповідні
функції служби охорони праці виконував лише
один працівник, але згодом у зв’язку, приміром,
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із збільшенням загального обсягу діяльності підприємства, початком використання на підприємстві нового обладнання або виробництва
нових видів продукції, які потребують підвищеної уваги з точки зору охорони праці (техніки
безпеки), зазначений працівник буде вже не в
змозі виконувати усі функції служби охорони
праці, роботодавець або керівник підприємства,
у межах наданих йому повноважень, може прийняти рішення про збільшення працівників служби охорони праці та утворення окремого структурного підрозділу відповідного напрямку
діяльності.
Реалізація відповідного рішення роботодавця або керівника підприємства здійснюється у
т. ч. шляхом розробки і затвердження відповідних організаційних документів чи внесення

відповідних змін до тих з них, які вже затверджені на підприємстві, зокрема, до основного
з таких документів, як штатний розпис підприємства.
Але перед тим, як внести відповідні зміни до
штатного розпису, слід визначити, серед іншого,
у вигляді якого саме структурного підрозділу
буде створено службу охорони праці та які саме
посади і в якій кількості у ній мають бути. Тому
розробці штатного розпису часто передує розробка окремих інших документів або внесення
змін до вже існуючих, наприклад, «Структура і
штатна чисельність» — організаційний документ, у якому визначається перелік структурних
підрозділів юридичної особи, посад та відомості
про кількість штатних одиниць (Зразок 1).
Зразок 1
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Монтажник»
Прокопенко В. Г. Прокопенко
02.10.2017 р.

СТРУКТУРА І ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ на 2018 рік
Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтажник»
(витяг)
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…
УСЬОГО:

14

Структурні підрозділи та посади
Адміністрація
Директор
Заступник директора з технічних питань
Заступник директора з загальних питань
Секретар
Бухгалтерія
Головний бухгалтер
Бухгалтер І категорії
Касир
Відділ охорони праці
Начальник відділу охорони праці
Інженер з охорони праці ІІ категорії
Фахівець з пожежної безпеки
…

Заступник директора
з загальних питань

Коган

Головний бухгалтер

Варава

Кількість штатних одиниць
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
…
195
С. С. Коган
Р. П. Варава
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Підбір назв посад
для підрозділу
з охорони праці

Зауважимо, що під час визначення найменувань посад (професій) у вищенаведеному та
відповідних інших документах підприємства
слід обов’язково дотримуватися вимог Національного класифікатора України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (далі — КП), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327, про що зазначено, зокрема, і у п. 1.5. Типового положення
№ 255.
Як правило, очолює відповідний структурний
підрозділ з охорони праці (як і будь-який інший
структурний підрозділ) його керівник. На цей
час у КП передбачено лише одну професійну
назву роботи такого керівника відповідної спеціалізації — «Начальник відділу охорони праці»
(з відповідним кодом КП 1232), яка належить до
професійного угруповання КП 1232 «Керівники
підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин».
Разом з тим, потрібні назви посад керівників
можна утворювати і від відповідних узагальнених професійних назв робіт КП «керівного напрямку» згідно з Приміткою 2 Додатку В до КП,
якою передбачено, що назви посад можна розширювати термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи,
сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у
КП чи відповідних законодавчо-правових актах,
наприклад:
— код КП 1229.7 «Завідувач сектору» (угруповання 1229.7 «Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності»)
код КП
1229.7 «Завідувач сектору охорони праці»;
— код КП 1232 «Начальник служби» (угруповання 1232 «Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин»
код КП 1232
«Начальник служби охорони праці».
Крім того, згідно з Приміткою 1 Додатку В до
КП можна утворювати і похідні назви посад з
використанням різних похідних слів (заступник, провідний, помічник, старший тощо) з
тими ж кодами КП, приміром:
№ 13 (169), 2 липня 2018
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— код КП 1232 «Начальник відділу охорони
праці»
код КП 1232 «Заступник начальника
відділу охорони праці»;
— код КП 2149.2 «Інженер з охорони праці»
(угруповання 2149.2 «Інженери (інші галузі інженерної справи)»
код КП 2149.2 «Провідний інженер з охорони праці».
Також можна утворювати «одночасно» похідні й розширені назви посад, наприклад:
— код КП 1210.1 «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» (угруповання
1210.1 «Керівники підприємств, установ та організацій»)
код КП 1210.1 «Заступник директора підприємства з охорони праці».
Від редакції.
Зверніть увагу, що у випадку, коли роботодавець
вирішить, що функції служби охорони праці на підприємстві буде виконувати один працівник, то ним має бути не
«начальник» такої служби (відділу, сектору тощо), а «Інженер з охорони праці» — адже така служба не може
вважатися окремим структурним підрозділом підприємства, та, відповідно, один працівник не може бути керівником структурного підрозділу, якого фактично не існує.
Також у КП є й інші професійні назви робіт,
що пов’язані з різними питаннями охорони праці, але вони застосовуються, як правило, не на
«звичайних» підприємствах, а у спеціалізованих
(страхових, контролюючих, медичних) організаціях, приміром:
— код КП 1229.7 «Головний страховий експерт з охорони праці» (угруповання 1229.7 «Керівники інших основних підрозділів в інших
сферах діяльності»);
— код КП 2412.2 «Страховий експерт з охорони праці» (угруповання 2412.2 «Професіонали в
галузі праці та зайнятості»);
— код КП 3152 «Інспектор з охорони праці»
(угруповання 3152 «Інспектори з безпеки руху,
охорони праці та якості»);
— код КП 2412.2 «Експерт з умов праці» (угруповання 2412.2 «Професіонали в галузі праці та
зайнятості»);
— код КП 2225.2 «Лікар з гігієни праці» (угруповання 2225.2 «Лікарі, фахівці в галузі медикопрофілактичної справи»).
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Організаційна структура

У процесі створення структурного підрозділу
з охорони праці на підприємстві, крім «Структури і штатної чисельності», слід внести відповідні
зміни і до такого документа (за його наявності),
як «Організаційна структура», яка, на відміну
від «Структури і штатної чисельності», здебільшого розробляється у графічному вигляді та наглядно ілюструє не тільки наявність окремих
структурних підрозділів на підприємстві, але й
їхню підпорядкованість, а також горизонтальні
й вертикальні зв’язки між ними (Зразок 2).
При цьому слід мати на увазі, що згідно з п. 1.3.
Типового положення № 255 служба охорони

праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю, і тому це також має бути відображено і в організаційній структурі підприємства.
Зокрема, структурний підрозділ з охорони
праці може бути лише самостійним, а не у
складі іншого великого структурного підрозділу. Наприклад, відділ охорони праці може бути
лише самостійним відділом з його підпорядкуванням безпосередньо керівнику підприємства і не може бути у складі управління персоналу з підпорядкуванням начальника відділу
охорони праці начальнику управління персоналу.
Зразок 2
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Монтажник»
Прокопенко В. Г. Прокопенко
02.10.2017 р.

Організаційна структура на 2018 рік
Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтажник»
Адміністрація

Бухгалтерія

Адміністративногосподарський
відділ

Дільниця 1
Заступник директора
з загальних питань

Схема посадових окладів

Відділ
виробництва

Дільниця 2

Коган

Також на підприємстві може розроблятися і
затверджуватися такий документ, як «Схема по16

Відділ охорони
праці

Відділ
кадрів

Відділ
збуту

Відділ
маркетингу

Дільниця 3

Сектор
з реклами

С. С. Коган

садових окладів» (Зразок 3). Як зазначається у
листі Міністерства соціальної політики України
від 17 березня 2017 р. № 741/0/101-17/282,
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схема посадових окладів — це повний перелік
посад, необхідних для нормального функціонування підприємства, для кожної з яких визначено розмір посадового окладу. У схемі передбачено два розміри посадових окладів — мінімальний
і максимальний. Така «вилка» посадових окладів
дає змогу диференціювати рівні оплати праці
працівників, які виконують однакову роботу з
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різними результатами, сприяє підвищенню їхньої кваліфікації, відповідальному ставленню до
виконання своїх обов’язків.
Фактичний оклад конкретного працівника
встановлюється в межах «вилки» з урахуванням
ситуації на ринку праці, особистих якостей і заслуг працівника, його завантаженості та напруженості його праці.
Зразок 3

ПОГОДЖУЮ
Профспілковий представник
Власенко М. М.
02.10.2017 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Монтажник»
Прокопенко В. Г. Прокопенко
02.10.2017 р.

Схема
посадових окладів (тарифних ставок)
працівників ТОВ «Монтажник»
(витяг)
№ з/п
…
8.
9.
10.
…

Найменування посади (професії)
…
Начальник відділу охорони праці
Інженер з охорони праці ІІ категорії
Фахівець з пожежної безпеки
…

Головний бухгалтер

Згідно з ч. 2 ст. 97 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) схеми посадових окладів, а також форми і системи оплати праці, норми
праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються
підприємствами самостійно у колективному
договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві не укладено,
роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з
виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі
№ 13 (169), 2 липня 2018

Варава

Місячний оклад,
грн
…
12 000
7 500 – 8 500
5 500 – 6 000
…
Р. П. Варава

його відсутності — з іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом.
Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових
окладів службовцям, а також надбавок, доплат,
премій і винагород встановлюються роботодавцем з урахуванням вимог, передбачених ч. 2
ст. 97 КЗпП, і відбиваються, як правило у штатному розписі підприємства.
Зауважимо, що при встановленні розмірів посадових окладів працівників служби охорони
праці роботодавцю слід враховувати і вимоги п.
5.4. Типового положення № 255, згідно з яким
роботодавець має забезпечувати стимулювання ефективної роботи працівників служби
охорони праці.
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Керівники та спеціалісти служби охорони праці за
своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб (ч. 5 ст. 15 Закону № 2694).
У бюджетних закладах посадові оклади і
співвідношення між ними мають відповідати
постанові КМУ «Про оплату праці працівників
на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298
та/або відповідним іншим нормативно-правовим актам з питань оплати праці відомчого характеру.

Штатний розпис

У зв’язку з прийняттям роботодавцем рішення про утворення структурного підрозділу з охорони праці, а також відповідно до розглянутих
вище організаційних документів (за їх наявності на підприємстві), затверджується і новий
штатний розпис підприємства, або вносяться відповідні зміни до раніше затвердженого. Штатний розпис — це локальний організаційний документ, в якому визначається перелік посад
(професій), кількість штатних одиниць, розмір
посадових окладів, надбавок і доплат за умови,
що останні передбачені системою оплати праці
й мають постійний характер (наприклад, за
ранг державного службовця, науковий ступінь,
вчене звання, вислугу років, роботу в нічний час
тощо).
Зауважимо, що штатний розпис, на відміну
від згаданих вище документів, є обов’язковим
для підприємства організаційним документом і
його наявність передбачена у відповідних нормативно-правових документах, наприклад,
у ГК. Крім того, у штатному розписі встановлюється вже не «вилка» окладів для відповідних
посад, а їх фіксований розмір.
Хоча згідно з ч. 3 ст. 64 ГК підприємства і самостійно розроблюють свій штатний розпис, у
той же час при розробці штатного розпису організаціями бюджетної сфери слід дотримуватися
18

порядку, який визначений постановою КМУ
«Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28
лютого 2002 р. № 228 та можливими іншими
нормативно-правовими актами відомчого характеру.
У більшості випадків штатний розпис затверджується на один рік. Проте, у разі необхідності,
до нього можуть бути внесені зміни і протягом
року. Це може статися у т. ч. й у випадку зміни
структури підприємства — зокрема, створення
на ньому структурного підрозділу з охорони
праці. Зауважимо, що кількість і періодичність
внесення змін до штатного розпису протягом
року законодавством не обмежуються.
Зміни до штатного розпису здійснюються на
підставі наказу керівника підприємства. При
цьому у випадку структурної перебудови підприємства, як правило, видається наказ про затвердження нового штатного розпису і скасування чинного — переважно з першого числа
наступного після дати наказу місяця (Зразок 4).
В інших випадках наказом зміни до штатного
розпису вносяться без його перезатвердження.
Зауважимо, що незалежно від прийняття змін
до штатного розпису або затвердження нового
штатного розпису, попередні його версії, а також деякі пов’язані з ним інші документи мають
зберігатися на підприємстві (архіві) протягом
певного часу, зазначеного у Переліку типових
документів, що створюються під час діяльності
державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженому наказом Міністерства
юстиції України від 12 квітня 2012 р. № 578/5
(далі — Перелік № 578/5). Так, згідно з п. 37.
Переліку, штатні розписи та переліки змін до
них зберігаються за місцем складання і затвердження на підприємствах (установах, організаціях), в діяльності яких створюються документи
Національного архівного фонду, довічно, а де не
створюються — протягом 75 років (для інших
організацій термін їх зберігання складає три
роки). Проекти штатних розписів та документи (довідки, пропозиції, виводи) з їх розробки
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Зразок 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНТАЖНИК»
НАКАЗ
10.10.2017 р.

м. Київ

№ 97-од

Про затвердження
нового штатного розпису
ТОВ «Монтажник»
У зв’язку із затвердженням нової організаційної структури ТОВ «Монтажник» від 02.10.2017 р.,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити штатний розпис ТОВ «Монтажник»» (додається) та ввести його в дію з 1 січня 2018 р..
2. Наказ «Про затвердження штатного розпису ТОВ «Монтажник» від 15.12.2016 р. № 199-од вважати таким,
що втратив чинність з 01.01.2018 р..
3. Начальнику відділу кадрів Прокопчуку С. І. у встановленому порядку організувати роботи з підготовки проекту
«Положення про відділ охорони праці» і проектів посадових інструкцій працівників відділу охорони праці та представити їх на затвердження до 10.12.2017 р..
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Підстави: 1. Організаційна структура ТОВ «Монтажник» від 02.10.2017 р..
2. Схема посадових окладів ТОВ «Монтажник» від 02.10.2017 р..
Директор

Прокопенко

В. Г. Прокопенко

З наказом ознайомлений:
10.10.2017 р.

Прокопчук

С. І. Прокопчук
Додаток до наказу
директора ТОВ «Монтажник»
від 10.10.2017 р. № 97-од

Штатний розпис ТОВ «Монтажник» на 2018 р.
(витяг)
Вводиться у дію з 01.01.2018 р.

№
з/п

Найменування
структурного
підрозділу

1

2

1.

Адміністрація

Найменування
посади
(професії)
3
Директор
Заступник
директора з
технічних питань
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Код за
Класифікатором
професій

Місячний
Кількість Посадовий Надбавки,
фонд
штатних
оклад,
доплати, заробітної
одиниць
грн
грн
плати,
грн

4

5

1210.1

1

6
25 000

1210.1

1

20 000

7
5 000

8
30 000

4 000

24 000
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Зразок 4. Закінчення
1

2.

3.

4.
…

2

3
Заступник
директора з
загальних питань
Секретар
Головний бухгалтер
Бухгалтер І
Бухгалтерія
категорії
Касир
Начальник відділу
охорони праці
Відділ охорони Інженер з охорони
праці ІІ категорії
праці
Фахівець з
пожежної безпеки
Начальник відділу
кадрів
Відділ кадрів
Інспектор з кадрів
…
…

4

5

6

7

8

1210.1

1

18 000

3 000

21 000

4115
1231

1
1

5 000
15 000

500
2 000

5 500
17 000

3433

2

8 000

—

16 000

4211

1

5 000

—

5 000

1232

1

12 000

—

12 000

2149.2

1

8 000

—

8 000

3439

1

5 500

—

5 500

1232

1

12 000

2 000

14 000

3423
…

1
…

6 000
…

—
…

6 000
…

них діловодством у 2018 році, почнеться з 1 січня 2019 року).

Володимир НАВРОЦЬКИЙ,
експерт
з кадрового діловодства

РЕКЛАМА

зберігаються на всіх підприємствах протягом
трьох років (п. 38 Переліку № 578). Зверніть
увагу, що обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який йде за
роком завершення їх діловодством (наприклад,
обчислення строку зберігання справ, заверше-
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Положення про відділ охорони
праці: розробка та оформлення
Згідно з п. 1.2. Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада
2004 р. № 255 (далі — Типове положення № 255), роботодавець має розробити й
затвердити Положення про службу охорони праці відповідного підприємства з
урахуванням специфіки його виробництва і видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів, а також визначити структуру служби охорони
праці, її чисельність, основні завдання, функції й права її працівників відповідно до
законодавства. Довідайтеся, як правильно розробити і оформити Положення про
відділ охорони праці, який виконує функції служби охорони праці на окремому підприємстві.

Правове регулювання

Згідно з ч. 2 ст. 64 Господарського кодексу
України (далі — ГК) функції, права та обов’язки
структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються у порядку, визначеному статутом
підприємства або іншими установчими документами. Таким чином, кожне підприємство
самостійно визначає порядок затвердження
положень про структурні підрозділи (у т. ч. і
про відділ охорони праці), який визначається
його статутом або іншими установчими документами, але при розробці та оформленні зазначених положень слід також враховувати і вимоги нормативно-правових актів, які регулюють
відповідну сферу діяльності, на якій спеціалізується певний структурний підрозділ (у випадку
відділу охорони праці — це Типове положення
№ 255 та інші нормативно-правові документи
сфери охорони праці), а також сфери професійної класифікації та діловодства.
Наприклад, у п. 5 Загальних положень розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів
економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
№ 13 (169), 2 липня 2018

(далі — ДКХП), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 29 грудня 2004 р. № 336, зазначається, що
ДКХП, серед іншого, є і основою для складання
положень про структурні підрозділи. При цьому згідно з п. 1 Загальних положень розділу 1
випуску 1 ДКХП, він є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях (далі — підприємство) усіх форм власності
та видів економічної діяльності.
Зокрема, під час складання положень про
структурні підрозділи за основу беруться
кваліфікаційні характеристики керівників
відповідних структурних підрозділів з урахуванням конкретних функцій, покладених на
цих керівників, а також особливостей структури та штатного розпису підрозділу. Так, у випадку Положення про відділ охорони праці
воно має складатися на основі кваліфікаційної характеристики «Начальника відділу
охорони праці», яка міститься у розділі 1 випуску 1 ДКХП.
Також Положення про відділ охорони праці
має складатися, як зазначалося вище, і на основі Типового положення № 255, яке у свою чергу
було розроблено відповідно до Закону України
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«Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.
№ 2694-XII (далі — Закон № 2694). Тому у випадку розбіжностей (колізій) між певними нормативно-правовими актами, на основі яких має
складатися відповідне положення, слід мати на
увазі, що законодавчі акти мають вищу юридичну силу у порівнянні з підзаконними (відомчими). Своєю чергою, до відповідних відомчих
нормативно-правових актів, таких як Типове
положення № 255, як правило, більш оперативно вносяться відповідні зміни у разі змін у законодавстві, ніж до галузевих випусків ДКХП, і
тому такі нормативно-правові документи можуть також мати більшу «вагу» у порівнянні з
галузевими випусками ДКХП при розробці положень про відповідні структурні підрозділи.

Хто розробляє положення
про відділ охорони праці

Як зазначено у п. 1.2. Типового положення
№ 255, Положення про службу (відділ) охорони праці розробляє роботодавець. Але зрозуміло, що на практиці проект відповідного документа переважно готує не сам роботодавець
(в особі власника або керівника підприємства)
особисто, а відповідні працівники підприємства, яким це доручено роботодавцем. Наприклад, відповідні обов’язки з розробки положень про структурні підрозділи передбачені у
кваліфікаційних характеристиках таких посад,
що містяться у розділі 1 випуску 1 ДКХП, як
«Начальник відділу організації праці та заробітної плати», «Начальник лабораторії наукової
організації праці та управління виробництвом»,
«Інженер з організації керування виробництвом» тощо.
Разом з тим, на багатьох підприємствах згідно з їхніми штатними розписами можуть бути
відсутні відповідні посади, тому розробка проекту положення про відділ охорони праці на практиці керівником підприємства доручається працівникам на інших посадах, наприклад, самому
«Начальнику відділу охорони праці» чи «Інженеру з охорони праці», якщо вони вже є у штаті
підприємства, або іншому доречному працівнику, який має відповідну підготовку з питань охорони праці.
22

Конкретне коло працівників, яким доручено
підготувати проект Положення про відділ охорони праці та подати його на затвердження
(погодження) у певний строк визначається, зазвичай, у відповідному наказі керівника підприємства, яким також може утворюватися і
відповідна робоча група з розробки проекту Положення про відділ охорони праці з визначенням відповідних виконавців (відповідальних виконавців) окремих етапів (напрямків) робіт.
У процесі розробки проекту Положення про відділ охорони праці або перед його затвердженням
він, як правило, також має бути узгоджений з:
— відповідними заступниками керівника підприємства та/або керівниками основних виробничо-технічних служб підприємства;
— начальником відділу кадрів або керівником іншого підрозділу, що відповідає за управління персоналом;
— керівником юридичної служби (юрисконсультом) підприємства.
Також проект Положення або окремих його
розділів доречно узгодити з керівниками тих
структурних підрозділів, з якими взаємодіє підрозділ (враховуючи те, що вимоги з охорони
праці стосуються практично усіх працівників
підприємства, Положення про відділ охорони
праці доречно узгодити з керівниками усіх
структурних підрозділів), аби уникнути неточностей у формулюваннях взаємозв’язків підрозділу з іншими структурними підрозділами,
дублювання функцій в положеннях про різні
структурні підрозділи тощо.

Документальне оформлення

Положення про відділ охорони праці є важливим управлінським документом підприємства
організаційного характеру й тому, як і інші
управлінські документи, повинно за своєю назвою, формою та складом реквізитів відповідати
вимогам, встановленим нормативно-правовим
актом сфери діловодства, зокрема, Державному
класифікатору управлінської документації
ДК 010-98, затвердженим наказом Державного
комітету України по стандартизації, метрології
та сертифікації від 31 грудня 1998 р. № 1024 (із
змінами і доповненнями, внесеними наказом
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Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 28 липня 2014 р. № 886). Відповідно
до ДК 010-98 положення про структурні підрозділи належать до організаційно-розпорядчої документації/документації з організації та управління юридичної особи.
Враховуючи зазначене, на конкретному підприємстві Положення про структурні підрозділи
оформлюються відповідно до вимог відповідних
національних стандартів у сфері діловодства, зокрема Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої
документації. Вимоги до оформлювання доку-

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

ментів» (ДСТУ 4163–2003), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. № 55.
Основні вимоги до складання та оформлення
Положень про структурні підрозділи можна також знайти і у Збірнику уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленому на засіданні Нормативно-методичної комісії
Державної архівної служби України (протокол
від 22 листопада 2015 р. № 7). Відповідно до зазначеного, Положення про відділ охорони праці
оформлюють на загальному бланку юридичної
особи або на стандартних аркушах паперу формату А4 (Зразок 1).
Зразок 1

Уніфікована форма положення про структурний підрозділ
Код ДКУД __________
________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

ЗАТВЕРДЖЕНО
______________________________________

(назва виду документа (із заначенням найменування юридичної особи),
яким затверджено положення)

_________________________ № __________

ПОЛОЖЕННЯ
про ____________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу*)

1. Загальні положення.
2. Основні завдання.
3. Функції.
4. Права та обов’язки.
5. Керівництво.
6. Організація роботи.
7. Взаємовідносини (зв’язки) з іншими підрозділами.
______________________________

(найменування посади керівника структурного підрозділу)

________________
(особистий підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Візи
(*Відділення, філія, представництво або інший структурний підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної
особи – резидента)
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Під час оформлення Положення про відділ
охорони праці слід мати на увазі, що відповідно
до нормативно-правових актів сфери діловодства:
— положення про структурний підрозділ підлягає затвердженню розпорядчим документом
(наказом, розпорядженням) керівника підприємства і є додатком до цього розпорядчого
документа;
— назва виду документа поєднується із заголовком до тексту документа, у якому зазначають повне найменування структурного підрозділу, що має відповідати найменуванню, зазначеному у структурі і штатній чисельності
юридичної особи, наприклад, «Положення про
відділ (управління, службу, сектор тощо) охорони праці»;
— текст положення складається із розділів,
кожний з яких може бути поділено на підрозділи, пункти та підпункти, котрі нумерують арабськими цифрами;
— підписує положення про відділ охорони
праці керівник цього підрозділу (начальник відділу охорони праці);
— візують положення про відділ охорони праці зацікавлені посадові особи, найчастіше відповідні заступники керівника підприємства, керівники правової, кадрової служб підприємства (за
їх наявності).
Усі працівники відділу охорони праці повинні
бути ознайомлені з Положенням про відділ охорони праці під підпис. Для цього можна або на
останній сторінці Положення навести спеціальну таблицю, в якій працівники підрозділу (від
його створення й по мірі прийняття на роботу
чи переведення до цього структурного підрозділу) проставляють відповідні відмітки (ініціали
та прізвище, дата, підпис), або зазначене ознайомлення може фіксуватися у спеціальному
журналі.
Положення про відділ охорони праці діє до
його скасування або заміни його новим. Також
у процесі діяльності підприємства може з’явитися необхідність перегляду і внесення певних
змін до тексту певних розділів. Зазвичай, це відбувається у разі перепідпорядкування підрозділу, розширення його функцій, зміни внутріш24

ньої структури тощо. Слід враховувати те, що
внесення змін до Положення про відділ охорони
праці, як правило, спричиняє і перегляд посадових інструкцій працівників відділу. Підставою ж
для внесення змін до Положення про відділ охорони праці є відповідний наказ керівника підприємства.

Зміст і структура Положення
про відділ охорони праці

Слід зазначити, що на цей час узагальнені
обов’язкові для всіх підприємств України вимоги
щодо структури та змісту положень про структурні підрозділи не встановлені. Разом з тим, такі вимоги можуть бути встановлені деякими нормативно-правовими актами відомчого характеру
щодо окремих сфер діяльності, насамперед для
бюджетних установ, органів державної виконавчої влади тощо або структурних підрозділів певної
спеціалізації (напрямку діяльності). Якщо зазначені вимоги не встановлені, то для підприємства
можна порекомендувати таку структуру Положення про відділ охорони праці, як у вищенаведеному Зразку 1. При цьому назвам відповідних розділів положення має відповідати і їхній зміст:
 Розділ 1. Загальні положення. Вказується
повна і точна назва відповідного структурного
підрозділу (відділ охорони праці), місце (статус)
відділу у структурі підприємства. Зокрема може
описуватися, що собою представляє цей структурний підрозділ — самостійну одиницю, що
знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні
керівника підприємства (одного з його заступників), або одиницю, що входить до складу більш
крупного структурного підрозділу. При цьому
слід мати на увазі, що згідно з п. 1.3. Типового
положення № 255 служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю, але
якщо у силу специфіки діяльності підприємства
та його організаційної структури службу охорони праці очолює, приміром, заступник директора підприємства з охорони праці, то відділ охорони праці може бути підпорядкований і йому.
Крім того, тут можна вказати і з якою метою
створюється відповідний структурний підрозділ, зокрема згідно з п. 1.1. Типового положення
№ 255 — для організації виконання правових,
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організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних,
соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності.
Також зазначаються основні законодавчі та
інші нормативно-правові акти, національні стандарти, методичні рекомендації, накази керівництва вищих органів, внутрішні організаційні,
розпорядчі та методичні документи закладу, якими керується у своїй діяльності відповідний підрозділ, наприклад, Конституція України, Закон
№ 2694, Типове положення № 255 тощо.
Далі у цьому розділі можуть, якщо є необхідність, бути наведені й інші відомості , приміром:
— порядок створення, зміни та ліквідації підрозділу (наприклад, у п. 1.8. Типового положення № 255 зазначено, що ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації
підприємства чи припинення використання
найманої праці фізичною особою);
— місцезнаходження підрозділу (в окремому
приміщенні, кабінеті адміністративного корпусу підприємства тощо);
— перелік основних термінів і їх визначень
(наприклад, у підрозділах із специфічними функціями і обов’язками фахівців, не пов’язаними з
основними завданнями підрозділу) тощо.
 Розділ 2. Основні завдання. Зазначаються
основні завдання відділу охорони праці, які
мають співвідноситися з основними завданнями, які стосуються напрямку роботи підрозділу,
викладеними у Статуті (Положенні) підприємства, інших внутрішніх документах.
Основні завдання, як зазначалося вище, формулюються на основі кваліфікаційної характеристики «Начальника відділу охорони праці», а
також згідно з розділом 2 Типового положення
№ 255, приміром:
• Опрацювання ефективної системи управління охороною праці на підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку
кожного структурного підрозділу і кожного працівника; забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з цих питань (в разі відсутності впровадженої системи якості відповідно
до ISO 9001);
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• 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;
• Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і
безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;
• 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 в межах підприємства;
• Інформування та надання роз’яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.
Перелік завдань відділу охорони праці починається, як правило, з головних і закінчується
другорядними.
 Розділ 3. Функції. Докладно описуються усі
функції, виконання яких покладається на підрозділ. Мають співвідноситися з основними завданнями підрозділу — тобто виокремлюються
відповідні складові частини, групи функцій і підфункцій кожного завдання, визначеного в другому розділі. В «ідеальному» випадку:
— функції повинні бути сформульовані так,
щоб позначити конкретні дії, виконанням яких
вирішуються завдання, поставлені перед підрозділом;
— функції повинні бути висловлені максимально повно (щоб не вносити зміни у міру
виявлення «неврахованих»);
— перелік функцій бажано починати з основних, поступово переходячи до другорядних і
поточних;
— функції одного структурного підрозділу не
повинні дублювати функції іншого структурного підрозділу;
— функції структурного підрозділу повинні
бути пов’язані з функціями тих підрозділів, з якими встановлено функціональні зв’язки;
— функції повинні піддаватися структуризації (тобто розділенню на посадові обов’язки
працівників підрозділу);
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— функції повинні бути сформульовані так,
щоб була можливість оцінити результати діяльності підрозділу;
— функції не повинні виходити за межі завдань підрозділу і повинні кореспондувати з повноваженнями і правами підрозділу.
Також при визначенні функцій слід продовжувати орієнтуватися на кваліфікаційну характеристику «Начальника відділу охорони праці» та
розділ 3 Типового положення № 255, наприклад:
• 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;
• Підготовка проектів наказів (розпоряджень)
з питань охорони праці і внесення їх на розгляд
роботодавцю;
• 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;
• Складання звітності з охорони праці за встановленими формами;
• Проведення з працівниками вступного інструктажу з питань охорони праці;
• Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій на виробництві, заподіяної
ними шкоди;
• Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а
також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком;
• 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;
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• Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів
та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства;
• 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;
• Організація:
— забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами з охорони праці та актами з охорони праці, що діють в 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;
• Участь у:
— розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2011 р. № 1232;
— складанні санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівників, які проходять
обстеження щодо наявності професійних захворювань (отруєнь);
— 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;
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— розробленні положень, інструкцій, розділу
«Охорона праці» колективного договору, інших
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.
•Забезпечення організаційної підтримки (в
разі наявності) роботи комісії з питань охорони
праці підприємства;
•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 і
професійних захворювань та аварій на виробництві;
— проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
— наявністю в структурних підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в 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 та 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 нормативноправовими актами;
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— своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувальнопрофілактичним 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 відповідно до
нормативно-правових актів 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,
молодших 18 років, відповідно до законодавства;
— виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та
поданням 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.
 Розділ 4. Права та обов’язки. Містить перелік прав, які делегуються відділу охорони праці
керівником підприємства для виконання покладених на нього завдань та функцій. У цьому розділі також містяться і повноваження, які можна
відрізнити від прав тим, що права передбачають
здебільшого можливість виконання певних дій, а
повноваження — можливість і обов’язок.
Права можна умовно підрозділити на:
— «розпорядчі» (право використовувати наявні у підрозділу ресурси — інформаційні і матеріальні, запитувати від інших структурних підрозділах необхідні документи та інформацію тощо);
— «організаційні» (право проводити наради з питань роботи підрозділу, знайомитися з
проектами рішень керівництва, що стосуються
підрозділу, тощо).
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Повноваження, як правило, носять «розпорядчий» характер, наприклад:
— представляти інтереси підприємства і
структурного підрозділу у взаємовідносинах з
державними органами і органами місцевого самоврядування, сторонніми організаціями;
— за узгодженням з керівництвом підприємства залучати фахівців і консультантів з інших
підприємств, установ, організацій для реалізації
узгоджених з керівництвом проектів тощо.
Зокрема, відповідні права працівників служби охорони праці визначено і у розділі 4 Типового положення № 255, наприклад:
— видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання
приписи щодо усунення наявних недоліків,
одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;
— зупиняти роботу виробництв, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів
виробництва 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 нормативноправових актів з охорони праці;
— надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та
працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;
— за поліпшення стану безпеки праці вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю;
— залучати, за погодженням з роботодавцем
і керівниками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок
стану охорони праці.
Також за доцільності виокремлюються і обов’язки підрозділу.
 Розділ 5. Керівництво. Містить найменування посади керівника відділу охорони праці,
вимоги до рівня його освіти та стажу роботи.
Наприклад, кваліфікаційною характеристикою
«Начальника відділу охорони праці» встановлені до нього такі кваліфікаційні вимоги: повна
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вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст); стаж роботи з охорони
праці — не менше 2 років. Нагадаємо, що за
оновленими рівнями вищої освіти «повна вища
освіта» є «другим (магістерським) рівнем».
Якщо посадові обов’язки «Начальника відділу
охорони праці» не регламентуються окремими
документами (посадовими інструкціями), то в
цьому розділі описують компетенцію керівника,
його права та обов’язки. До них, як правило, належить функція координації діяльності структурного підрозділу, планування роботи, контроль за роботою працівників, удосконалення
організаційної структури, участь у розробленні
нормативно-методичного забезпечення тощо.
Для розмежування прав підрозділу та його керівника в розділі зазначають персональні права керівника, зокрема:
— право встановлювати коло відповідальності своїх заступників;
— затверджувати та підписувати документи;
— видавати розпорядження з певних питань;
— подавати подання на призначення та звільнення із займаних посад працівників підрозділу;
— вживати заходи щодо заохочення або стягнення (подавати керівнику підприємства документи з цих питань).
Крім того, у розділі «Керівництво» називають
основні позиції, за якими керівник несе персональну відповідальність: за виконання завдань
структурного підрозділу, за стан документації, її
відповідність вимогам нормативно-правових
актів, стандартів, вірогідність інформації, її нерозголошення, організацію роботи підрозділу,
роботу з кадрами, а також за невиконання завдань, покладених на керівника цим положенням.
 Розділ 6. Організація роботи. Викладають
порядок організації роботи в структурному підрозділі. Зокрема, про організацію роботи йдеться
і у розділі 5 Типового положення № 255, відповідно до якого, наприклад:
— робота відділу охорони праці здійснюється
відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених керівником підприємства;
— робочі місця працівників відділу охорони
праці мають розміщуватися в окремому примі№ 13 (169), 2 липня 2018
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щенні, бути забезпеченими належною оргтехнікою, технічними засобами зв’язку та бути зручними для приймання відвідувачів;
— для проведення навчання, інструктажів,
семінарів, лекцій, виставок при відділі створюється кабінет з охорони праці;
— працівники відділу охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій і завдань, не передбачених Законом № 2694 , Типовим положенням № 255 та системою управління
охороною праці на підприємстві.
 Розділ 7. Взаємовідносини з іншими
структурними підрозділами. Викладаються
положення стосовно взаємодії підрозділу з усіма
іншими структурними підрозділами, яка необхідна для виконання підрозділом його функцій.
Здебільшого взаємодія описується у вигляді певних дій по схемі «надання — отримання» або
«передача — отримання» інформації (усної й документованої) та матеріальних цінностей. Якщо
такі зв’язки постійні, то в цьому ж розділі по
кожному зв’язку можна визначити періодичність і терміни надання та отримання відомостей, документів або матеріальних цінностей.
Даний розділ може бути оформлений у вигляді
тексту або таблиці (матриці), при цьому другий
спосіб буде більш наочний.
Крім цього, у п. 5.6. Типового положення № 255
вказано, що 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.
Також, у разі доцільності, зазначена структура Положення може бути і дещо іншою, наприклад, замість розділу «Права та обов’язки» може
бути розділ «Права», оскільки у багатьох випадках досить складно відокремити саме «обов’язки» від функцій та завдань, про які йшлося у
попередніх розділах. Або замість розділу «Організація роботи» чи на додаток до нього може
бути розділ «Відповідальність», у якому обумовлюються загальні вимоги стосовно відповідальності керівника та працівників підрозділу за невчасне і неналежне виконання завдань та
функцій, вимог законодавства України та вну№ 13 (169), 2 липня 2018
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трішніх організаційних і розпорядчих документів з питань, що належать до функцій підрозділу. Також тут бажано зафіксувати, що
персональна відповідальність працівників підрозділу встановлюється посадовими (робочими) інструкціями.
Крім того, інколи може бути доречним і введення окремого розділу «Структура і штатна
чисельність», наприклад, коли підрозділ має досить складну структуру, приміром, він розділяється на окремі структурні одиниці (наприклад, управління на відділи, відділи на сектори
тощо). Тоді у цьому розділі слід відобразити внутрішню структуру підрозділу і вказати порядок її
формування.
Пропозиція про виділення всередині структурного підрозділу окремих структурних одиниць може надходити від його керівника.
Потім вона узгоджується з відповідними керівниками підприємства, іншими доречними підрозділами і подається на затвердження керівнику підприємства або його відповідному
заступнику.
Також підрозділ може мати складну структуру, якщо він був утворений шляхом злиття або
об’єднання окремих підрозділів, без їх розформовування, але з підпорядкуванням керівнику
створеного нового підрозділу.
Структуру підрозділу можна показати різними способами:
— текстовим способом, наприклад, «до
складу підрозділу входять такі структурні одиниці...»;
— у вигляді схеми, приміром, «підрозділ має
у своєму складі структурні одиниці згідно з наведеною схемою...».

Затвердження положення
про відділ охорони праці

Після розробки проекту Положення про відділ охорони праці та його погодження в усталеному порядку з відповідними керівниками
(посадовими особами), воно затверджується наказом керівника підприємства, з яким мають
бути ознайомлені усі працівники відділу, а також інші працівники підприємства, яких воно
може стосуватися (Зразок 2).
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНИК»
НАКАЗ
20.12.2017 р.

м. Київ

№ 85-од

Про затвердження
Положення про відділ охорони праці
ТОВ «Будівельник»
У зв’язку із затвердженням нової організаційної структури та нового штатного розпису на
2018 рік ТОВ «Будівельник» та відповідно до Типового положення про службу охорони праці,
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
15 листопада 2004 р. № 255,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про відділ охорони праці ТОВ «Будівельник» (додається) та
ввести його в дію з 1 січня 2018 р..
2. Начальнику відділу кадрів Іванчуку С. І. та начальнику відділу охорони праці Петренко І. І.
у встановленому порядку забезпечити ознайомлення під підпис з даним наказом усіх працівників відділу охорони праці, а також інших працівників підприємства, які у процесі своєї роботи взаємодіють із відділом охорони праці.
Директор
З наказом ознайомлені:
20.12.2017 р.
20.12.2017 р.

Зберігання положень
про структурні підрозділи

Бобров

В. Г. Бобров

Іванчук
Петренко

С. І. Іванчук
І. І. Петренко

Для вирішення питання щодо строку зберігання положень про структурні підрозділи слід
звернутися до Переліку типових документів, що
створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших
установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, який
було затверджено наказом Міністерства юстиції
України від 12 квітня 2012 р. № 578/5. Так, згідно з п. 39 цього Переліку, положення про структурні підрозділи зберігаються на підприємствах
(установах, організаціях), в діяльності яких
створюються документи Національного архівного фонду, довічно, а де не створюються —
протягом 75 років. Строки зберігання докумен30

тів, визначені в цьому Переліку, є мінімальними,
їх не можна скорочувати. Разом з цим, допускається продовження на підприємстві строків
зберігання документів, передбачених цим Переліком, у випадках, якщо ця потреба спричинена
специфічними особливостями роботи певного
підприємства.
На практиці питання щодо конкретного місця
зберігання положень про структурні підрозділи
вирішуються відповідно до чинної на підприємстві інструкції з діловодства та згідно з номенклатурою справ підприємства, затверджених
керівником підприємства.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
№ 13 (169), 2 липня 2018
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Розробка посадових інструкцій
працівників служби охорони праці
У процесі створення служби охорони праці на підприємстві, установі, організації
(далі — підприємство) доводиться розробляти, змінювати та затверджувати різноманітні організаційні документи, у т. ч. організаційну структуру, штатний розпис,
положення про службу охорони праці тощо. Серед таких документів важливе місце
займають і посадові інструкції працівників служби охорони праці, при розробці й
затвердженні яких слід дотримуватися як загальних для усіх посадових інструкцій
вимог нормативно-правових та нормативно-технічних актів сфери діловодства та
професійної класифікації, так і специфічних вимог нормативно-правових актів сфери охорони праці. Ознайомтеся саме з такими «специфічними» вимогами відповідних нормативних документів до посадових інструкцій працівників служби охорони
праці, а також згадайте і «загальні» вимоги до усіх посадових інструкцій.

Основа для розробки
посадових інструкцій

Відповідно до п. 3 глави 1 розділу ІІ Правил
організації діловодства та архівного зберігання
документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р.
№ 1000/5 (далі — Правила № 1000/5), посадові
інструкції належать до такого класу управлінської документації, як «організаційно-розпорядча документація», та до його підкласу «організаційна документація». Таким чином, посадові
інструкції — це організаційні документи, у
яких визначено завдання, обов’язки, права і відповідальність працівників при виконанні ними
роботи на певній посаді (за певною професією).
Необхідність наявності затверджених посадових інструкцій на підприємстві передбачена у
низці нормативно-правових актів, зокрема у
ст. 29 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП), у якій йдеться про обов’язок власника
підприємства або уповноваженого ним органу
(далі — роботодавець) роз’яснити працівникові
його права та обов’язки, та проінформувати
під підпис про умови праці. Найзручніше це
зробити саме за допомогою посадових інструк№ 13 (169), 2 липня 2018

цій. Зазначене підтверджується і листом Міністерства праці та соціальної політики України від
3 жовтня 2005 р. № 36-508, в якому, серед іншого, вказано, що роботодавець при прийнятті на
роботу працівника роз’яснює його права та
обов’язки, посилаючись на посадову інструкцію.
Крім того, про обов’язковість наявності на
підприємстві посадових інструкцій працівників
йдеться і у п. 6 Загальних положень Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), затверджених разом з
випуском 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»
ДКХП наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 29 грудня 2004 р. № 336, у
якому зазначається, що посадові інструкції
мають складатися для працівників усіх посад,
котрі зазначені у штатному розписі. Виняток
можуть становити лише окремі керівники, правове положення яких визначено в Статуті (положенні) підприємства або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов’язки,
права і відповідальність за виконання покладених на них функцій. При цьому усі посадові інструкції, що розробляються на підприємстві, повинні бути взаємопов’язаними, аби не допускати
дублювання в роботі працівників.
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Також у відповідних інших пунктах Загальних
положень ДКХП зазначається, що:
— ДКХП, серед іншого, служить основою для
розроблення посадових інструкцій працівникам, які закріплюють їхні обов’язки, права та
відповідальність;
— посадові інструкції після їх затвердження
керівником підприємства або за дорученням
його заступниками доводяться до працівника
під підпис;
— ДКХП є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на
підприємствах, установах і організаціях усіх
форм власності та видів економічної діяльності.
Кваліфікаційні характеристики основних
працівників у сфері охорони праці, зокрема «Начальника відділу охорони праці« та «Інженера з
охорони праці», містяться у розділі 1 «Професії
керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» випуску 1 ДКХП, про що зазначається і у п. 1.5. Типового положення про службу охорони, затвердженому наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці
від 15 листопада 2004 р. № 255 (далі — Типове
положення № 255).

Порядок складання
та оформлення посадових
інструкцій

З окремими вимогами щодо складання та
оформлення посадових інструкцій можна ознайомитися у Національному стандарті України
«Вимоги до оформлення документів» ДСТУ
4163-2003, а також у Збірнику уніфікованих
форм організаційно-розпорядчих документів,
схваленому протоколом засідання Нормативнометодичної комісії Укрдержархіву від 22 листопада 2015 р. № 7.
Проект посадової інструкції, як правило, розробляє безпосередній керівник працівника,
діяльність якого регламентує цей документ
(наприклад, посадову інструкцію «Інженера з
охорони праці» — «Начальник відділу охорони
праці»), і подає його на погодження за необхідності до відповідного заступника керівника підприємства (наприклад, за його наявності — «За32

ступнику директора підприємства з охорони
праці»), правової служби (юрисконсульта), кадрової служби тощо юридичної особи. Погоджену інструкцію підписує керівник структурного
підрозділу, до якого належить працівник, який
обіймає зазначену в інструкції посаду (професію), та затверджує керівник підприємства.
Його підпис міститься у правому куті першої
сторінки посадової інструкції під словом «Затверджую» (або після слова «Затверджено» вказуються реквізити наказу, яким було затверджено посадову інструкцію).
Посадова інструкція може бути оформлена на
загальному бланку юридичної особи або на
стандартних аркушах паперу формату А4.
Під час оформлення посадової (робочої)
інструкції слід мати на увазі, що:
— дату і реєстраційний індекс посадової (робочої) інструкції проставляють у день її затвердження керівником підприємства;
— у заголовку до тексту зазначають найменування посади (професії) працівника (робітника), яке має відповідати Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор
професій» (далі — КП) (про це також зазначається і у п. 1.5. Типового положення № 255),
а також найменуванню, вказаному у структурі
і штатній чисельності та штатному розписі підприємства, а також зазначають повну назву
структурного підрозділу;
— текст посадової (робочої) інструкції складається з розділів, які нумерують арабськими
цифрами. Текст повинен мати вказівний характер, для чого доцільно використовувати чіткі
формулювання зі словами: «повинен», «має право», «слід», «потрібно», «необхідно», «забороняється». Не дозволяється використовувати у
тексті посадової (робочої) інструкції формулювання зі словами: «можна», «не можна», «бажано», «не бажано», «рекомендовано» тощо;
— після затвердження посадової інструкції
наказом (розпорядженням) керівника підприємства (див. Зразок) її доводять до відома
працівника (робітника), про що на останньому
аркуші першого примірника інструкції роблять
відповідний запис: «З посадовою (робочою) інструкцією ознайомлений(-а)».
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Посадові інструкції складаються практично
для усіх посад, котрі зазначені у штатному розписі, у т. ч. і для вакантних. Тобто посадова інструкція для кожної конкретної посади має бути
розроблена й затверджена одразу після її введення до штатного розпису підприємства, і з
цією посадовою інструкцією має бути ознайом-

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

лена під підпис конкретна людина у процесі її
оформлення на роботу. При цьому у самій посадовій інструкції під час її затвердження прізвище, ім’я та по батькові відповідного працівника не вказується, оскільки вона стосується саме
конкретної посади, а не людини, яка її обіймає
чи буде обіймати.
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМАТИЗАЦІЯ»
НАКАЗ
25.06.2018 р.

м. Київ

№ 57-од

Про затвердження та введення в дію
посадових інструкції
працівників відділу охорони праці
У зв’язку зі створенням на ТОВ «Автоматизація» відділу охорону праці та відповідно до
Положення про відділ охорони праці,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 липня 2018 р. такі посадові інструкції працівників відділу
охорони праці:
1.1. Начальника відділу охорони праці (Додаток 1);
1.2. Інженера з охорони праці (Додаток 2);
2. Начальнику відділу кадрів Сердюку В. В. у встановленому порядку забезпечити ознайомлення під підпис відповідних працівників відділу охорони праці з їхніми посадовими інструкціями (наявних працівників відділу охорони праці до 30 червня 2018 р., новоприйнятих працівників на вакантні посади у відділі охорони праці — у процесі оформлення їх на роботу).
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор

Шутов

Б. Б. Шутов
Додаток 1 до наказу
директора ТОВ «Автоматизація»
від 25.06.2018 р. № 57-од

ТОВ «Автоматизація»
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
25.06.2018 р. № 03/01/57
Начальника відділу охорони праці

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Автоматизація»
Шутов
Б. Б. Шутов
25.06.2018 р.

1. Загальні положення
1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність
начальника відділу охорони праці підприємства.
1.2. Начальник відділу охорони праці належить до професійної групи «Керівники».
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Зразок. Продовження
1.3. Начальник відділу охорони праці призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства.
1.4. Начальник відділу охорони праці підпорядковується директору підприємства. Начальнику відділу охорони праці підпорядковується інженер з охорони праці.
1.5. У своїй діяльності начальник відділу охорони праці керується законодавчими та іншими нормативними (керівними, технічними, методичними) документами, Положенням про
відділ охорони праці, інструкціями з охорони праці, санітарії і гігієни, пожежної безпеки,
правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами, розпорядженнями та вказівками
директора підприємства, цією посадовою інструкцією.
1.6. Головна функція начальника відділу охорони праці — організація і координація роботи з охорони праці на підприємстві, здійснення контролю за додержанням у структурних
підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, проведенням профілактичної роботи із запобігання виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів зі створення здорових і безпечних умов праці на підприємстві, за наданням працівникам установлених пільг і компенсацій за умовами праці.
1.7. Робоче місце начальника відділу охорони праці знаходиться у кабінеті відділу охорони праці, за умовами праці відповідає чинним нормам і стандартам та обладнане телефонним
апаратом і персональним комп’ютером, який підключено до локальної мережі підприємства
та Інтернету, відповідною оргтехнікою, обладнанням, устаткуванням, місцями зберігання документації (сейфом), бібліотечкою літератури з питань охорони праці.
1.8. У разі відсутності начальника відділу охорони праці на робочому місці (хвороба,
відпустка, відрядження тощо) виконання його обов’язків забезпечує у межах компетенції
та у встановленому порядку інженер з охорони праці за розпорядженням директора підприємства.
1.9. Оригінал цієї посадової інструкції зберігається у відділі кадрів підприємства, копія —
у начальника відділу охорони праці.
1.10. У разі перерозподілу обов’язків між працівниками підприємства до цієї посадової
інструкції за наказом директора підприємства можуть бути внесені зміни або доповнення
відповідно до чинного законодавства.
2. Завдання та обов’язки
Начальник відділу охорони праці виконує такі функціональні завдання та обов’язки:
2.1. Організовує і координує роботи з охорони праці на підприємстві, здійснює контроль
за додержанням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з
охорони праці, проведенням профілактичної роботи із запобігання виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів зі створення здорових і
безпечних умов праці на підприємстві, за наданням робітникам установлених пільг і компенсацій за умовами праці.
2.2. Організовує вивчення умов праці на робочих місцях, роботу з проведення паспортизації санітарно-технічного стану цехів, перевірки технічного стану устаткування, запобіжних і
захисних пристроїв, здійснює контроль за ефективністю роботи вентиляційних систем.
2.3. Інформує працівників від особи роботодавця про стан умов праці на робочому
місці, а також про прийняті заходи щодо захисту від небезпечних і шкідливих виробничих
факторів, забезпечує підготовку документів на виплату відшкодування збитків, завданих
здоров’ю працівників у результаті нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання.
2.4. Організовує проведення перевірок, обстеження технічного стану будинків, будівель,
устаткування, машин і механізмів на відповідність їх вимогам нормативних актів з охорони
праці, стану санітарно-побутових приміщень, засобів колективного і індивідуального захисту
працівників, контролює своєчасність їх проведення.
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Зразок. Продовження
2.5. Бере участь у складанні розділу «Охорона праці» колективного договору, здійснює
контроль за його виконанням, а також виконанням приписів органів державного контролю,
інших заходів з поліпшення умов праці.
2.6. Бере участь в узгодженні розроблюваної на підприємстві проектної документації,
у роботі комісій з приймання в експлуатацію завершених будівництвом або реконструйованих об’єктів виробничого призначення, з приймання з ремонту установок, агрегатів і
іншого обладнання щодо додержання вимог нормативних правових актів з охорони
праці.
2.7. Надає методичну допомогу керівникам підрозділів підприємства у складанні списків
професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди, а також списків професій і посад, згідно з якими працівникам надаються компенсації і пільги за тяжкі, шкідливі або небезпечні умови праці, у разі розробки
і перегляду інструкцій з охорони праці, стандартів підприємства з безпеки праці.
2.8. Забезпечує проведення вступних і повторних інструктажів, навчання і перевірку знань
з охорони праці працівників підприємства.
2.9. Видає керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання
приписи щодо усунення наявних недоліків, одержує від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці, вимагає відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж, перевірку знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують нормативи з охорони праці, зупиняє роботу виробництв, дільниць,
машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників.
2.10. Надає директору підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.
2.11. Забезпечує участь відділу в розробленні та впровадженні більш досконалих конструкцій огороджувальної техніки та інших засобів захисту, маршрутів безпечного руху
транспорту і пішоходів на території підприємства, заходів щодо створення безпечних та здорових умов праці.
2.12. Бере участь у розробленні проектів перспективних і річних планів з поліпшення умов
праці на підприємстві.
2.13. Забезпечує проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці,
надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки в
разі виникнення аварій згідно з чинними нормативними актами; контролює складання кошторисів витрат на заходи з охорони праці в підрозділах підприємства, правильність складання
заявок на спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, спецхарчування, запобіжні та
захисні пристрої тощо.
2.14. Здійснює контроль за витратами коштів на охорону праці, додержанням правил
і норм охорони праці і виробничої санітарії в проектах підрозділів підприємства, які
будуються або реконструюються, нових технологічних процесів під час установлення
устаткування, а також строків випробувань і перевірок правильності експлуатації парових котлів, балонів для стиснених газів, контрольної апаратури, кранів, підйомників та
іншого устаткування, графіків замірів виробничого шуму, повітряного середовища, вібрації тощо, виконання розпоряджень органів державного нагляду, міжвідомчого та відомчого контролю за додержанням чинних норм і стандартів з безпеки праці в процесі
виробництва.
2.15. Надає підрозділам підприємства методичну допомогу в розробленні нових і перегляді застарілих інструкцій та пам’яток з охорони праці, а також складанні програм навчання
працівників безпечним методам праці.
2.16. Бере участь у розслідуванні та аналізі причин виробничого травматизму, професійних захворювань, у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення.
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Зразок. Продовження
2.17. Організовує роботу кабінету з охорони праці та пропаганду заходів з охорони праці і
виробничої санітарії шляхом проведення лекцій, бесід, улаштування виставок, вітрин, стендів,
розповсюдження правил, інструкцій, пам’яток, демонстрації відео тощо.
2.18. Контролює забезпечення додержання правил і норм охорони праці під час проходження практики студентів, учнів професійно-технічних училищ тощо.
2.19. Здійснює зв’язок з медичними установами, науково-дослідними інститутами та іншими організаціями з питань охорони праці і вживає заходи щодо впровадження їх рекомендацій.
2.20. Забезпечує складання звітності з охорони праці.
2.21. Керує працівниками відділу.
2.22. Дотримується конфіденційності в роботі зі службовими документами відповідно до
вимог чинного законодавства.
2.23. В межах компетенції вживає заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій на території
підприємства, а також на прилеглій території.
2.24. Дотримується сам правил і норм охорони праці, санітарії та гігієни, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища та забезпечує їх дотримання підлеглими працівниками.
3. Права
Для виконання своїх функцій начальник відділу охорони праці має право:
3.1. Контролювати роботу підпорядкованих працівників та давати їм у межах своєї компетенції відповідні розпорядження (вказівки) по роботі.
3.2. Вносити пропозиції директору підприємства щодо покращення ефективності діяльності за своєю професійною спеціалізацією.
3.3. Отримувати від структурних підрозділів підприємства доречні матеріали та інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.
3.4. Брати участь у вирішенні доречних питань на підприємстві відповідно до своєї компетенції.
3.5. У межах компетенції (за дорученням) представляти інтереси підприємства перед
сторонніми підприємствами, установами, організаціями, взаємодіяти з їх представниками,
вести з ними переговори та ділове листування.
3.6. Брати участь у підготовці організаційно-розпорядчих документів підприємства за напрямком своєї діяльності.
3.7. Підписувати та візувати документи у межах своєї компетенції.
4. Відповідальність
4.1. Начальник відділу охорони праці несе відповідальність за:
4.1.1. Невиконання або неналежне виконання вимог організаційно-розпорядчих документів підприємства, що стосуються його напрямку діяльності.
4.1.2. Перевищення або недостатнє використання своїх повноважень, визначених цією
посадовою інструкцією та іншими відповідними документами підприємства.
4.1.3. Заподіяння матеріальних збитків підприємству з власної провини у межах, встановлених чинним законодавством України.
4.1.4. Невиконання або неналежне виконання інших своїх посадових обов’язків згідно з
цією посадовою інструкцією.
4.1.5. Недотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища.
4.1.6. Розголошення комерційної (професійної) таємниці.
4.2. Оцінювання роботи начальника відділу охорони праці здійснює директор підприємства. Основними показниками при оцінюванні роботи начальника відділу охорони праці є
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Зразок. Закінчення
своєчасність та повнота виконання ним свої посадових обов’язків, дотримання вимог організаційно-розпорядчих документів підприємства, що стосуються його напрямків діяльності.
5. Повинен знати
Начальник відділу охорони праці повинен знати:
5.1. законодавчі й нормативні правові акти, методичні матеріали з питань охорони праці;
5.2. виробничу та організаційну структуру підприємства;
5.3. основні технологічні процеси та режими виробництва;
5.4. устаткування підприємства і принципи його роботи;
5.5. методи вивчення умов праці на робочих місцях;
5.6. організацію роботи з охорони праці і виробничої санітарії;
5.7. систему стандартів безпеки праці;
5.8. психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії важкості робіт,
5.9. обмеження застосування праці жінок, підлітків, працівників, переведених на легку
працю;
5.10. правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам
безпечного ведення робіт;
5.11. передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі охорони праці;
5.12. методи і форми пропаганди та інформації з охорони праці;
5.13. порядок проведення розслідування нещасних випадків;
5.14. порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці та виробничої санітарії;
5.15. основи економіки, організації виробництва і управління;
5.16. основи трудового законодавства;
5.17. порядок оформлення відповідної документації, у т. ч. і в електронному вигляді;
5.18. сучасні інформаційні технології, засоби комунікації та зв’язку, прикладні програмні
засоби, що використовуються у роботі;
5.19. вимоги (процеси, процедури, протоколи, стандарти) чинної на підприємстві системи
управління якістю за профілем своєї діяльності;
5.20. правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.
6. Кваліфікаційні вимоги
Другий (магістерський) рівень вищої освіти за відповідною спеціальністю певної галузі
знань (напрямку підготовки). Стаж роботи з охорони праці — не менше 2 років.
7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
Для виконання обов’язків та реалізації своїх прав начальник відділу охорони праці взаємодіє з:
7.1. усіма працівниками відділу охорони праці та іншими підпорядкованими працівниками
за напрямком своєї діяльності з питань контролю (координації) їх роботи, надання і
роз’яснення їм відповідних розпоряджень і вказівок, отримання від них відповідної інформації (документації);
7.2. керівниками та іншими працівниками інших структурних підрозділів (напрямків
діяльності) підприємства з питань, що пов’язані з виконанням начальником (управителем)
своїх посадових обов’язків, надання та отримання відповідної інформації (матеріалів, документів тощо);
7.3. представниками інших (сторонніх) підприємств, установ, організацій у межах
компетенції з питань, що представляють спільний інтерес для зазначених організацій та
підприємства або що пов’язані з повноваженнями сторонніх організацій у відповідних
сферах.
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Відмінності посадової
інструкції від кваліфікаційної
характеристики

Згідно з п. 6 Загальних положень ДКХП посадові інструкції керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців розробляються на
основі кваліфікаційних характеристик відповідних професій (робіт), які містяться у доречних
галузевих випусках ДКХП (для професійних
груп робітників розробляються не посадові, а
робочі інструкції, але оскільки, як правило, робітники не працюють у складі відділу охорони
праці, ми їх не будемо розглядати). При цьому
посадова інструкція відрізняється від кваліфікаційної характеристики більш складною
структурою (кваліфікаційні характеристики
мають переважно лише 3 розділи: «Завдання та
обов’язки», «Повинен знати», «Кваліфікаційні
вимоги»), і тому на відміну від останніх, вони,
як правило, більш детально і конкретно характеризують посаду працівника (передбачені для
неї завдання та обов’язки, права, кваліфікаційні
вимоги тощо), враховуючи специфіку діяльності
конкретного підприємства та особливості його
штатного розпису.
Також якщо виникає необхідність, завдання
та обов’язки, що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої професії,
можуть бути розподіленні між окремими виконавцями або коло завдань та обов’язків може
бути розширено з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.
Разом з тим, у п. 5.5. Типового положення
№ 255 зазначається, що працівники служби
охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій і завдань, не передбачених Законом України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694),
Типовим положенням № 255 та системою
управління охороною праці на підприємстві.
Тому у посадових інструкціях працівників служби охорони праці їхні завдання та обов’язки не
може бути розширено за рахунок додаткових
обов’язків, не передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.
38

Наприклад, на інженера з охорони праці у
його посадовій інструкції не можна покласти
додаткові обов’язки щодо безпосереднього здійснення ремонту певного устаткування, спецодягу тощо (навіть якщо він за своєю освітою та попереднім досвідом роботи є кваліфікованим
фахівцем у відповідній галузі), адже безпосереднє здійснення відповідних ремонтних робіт
службою охорони праці не передбачено відповідними нормативними документами з охорони
праці, натомість він може здійснювати контроль за здійсненням відповідного ремонту, брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію відремонтованого устаткування тощо.
Також у разі наявності у відділі охорони праці
кількох інженерів з охорони праці, завдання та
обов’язки, передбачені у кваліфікаційній характеристиці інженера з охорони праці, можуть
бути розподілені між ними у їх посадових інструкціях за доцільності задля більш вузької їхньої спеціалізації у роботі. Наприклад, один із
інженерів з охорони праці може спеціалізуватися на проведенні перевірок і обстежень технічного стану будівель і споруд, вентиляційних
систем, стану санітарно-побутових приміщень,
натомість інший — лише устаткування, машин
і механізмів.

Структура та зміст
посадової інструкції

При розробці окремих розділів (див. Додаток 1
до Зразка) посадових інструкцій (наповненні їх
конкретним змістом) слід дотримуватися такого порядку, про який йдеться у Загальних положеннях ДКХП:
1) У розділі «Загальні положення» містяться
основні дані про посаду, сферу діяльності працівника, найменування підрозділу, де працює
працівник, порядок призначення на посаду та
припинення виконання посадових обов’язків,
безпосередню підпорядкованість, кваліфікаційні вимоги до працівника (рівень освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, необхідний
стаж роботи за фахом, інші вимоги), наявність
підлеглих, перелік основних законодавчих актів, інших матеріалів, якими керується в роботі
працівник, порядок заміщення інших працівни№ 13 (169), 2 липня 2018
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ків на період їхньої тимчасової відсутності (відпустка, хвороба, інші поважні причини), а також хто заміщує його, наприклад (з урахуванням
розділу 1 Типового положення № 255, КП):
«1. Загальні положення
1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність інженера з охорони праці відділу охорони праці (іншого структурного підрозділу) підприємства.
1.2. Інженер з охорони праці належить до професійної групи «Професіонали».
1.3. Інженер з охорони праці призначається на
посаду та звільняється з неї наказом директора
підприємства (іншого керівника) за поданням
начальника відділу охорони праці (іншого керівника або без подання).
1.4. Інженер з охорони праці безпосередньо підпорядковується начальнику відділу охорони праці (або іншому керівнику). Інженер з охорони
праці може здійснювати у межах наданих повноважень керівництво робочою групою з вирішення певних питань за його спеціалізацією.
1.5. У своїй діяльності інженер з охорони праці
керується законодавчими та іншими нормативно-правовими (нормативно-технічними)
актами України, що регулюють діяльність у
сфері охорони праці у відповідній галузі промисловості (сфері діяльності), відповідними національними і міжнародними стандартами з управління якістю і стандартизації, Статутом
(Положенням) підприємства, Положенням про
систему управління якістю на підприємстві
(Настановою з якості), Положенням про відділ
охорони праці підприємства, колективним договором, Правилами внутрішнього трудового
розпорядку підприємства, наказами і розпорядженнями керівництва підприємства з відповідних питань, вказівками начальника відділу
охорони праці, відповідними інструкціями та
іншими документами з охорони праці, цією посадовою інструкцією.»
2) Розділ «Завдання та обов’язки» характеризує зміст діяльності працівника. Визначається
самостійна ділянка роботи відповідно до Положення про підрозділ. Ділянка роботи може
визначатися шляхом виділення групи питань з
відповідних напрямів, або закріплення за пра№ 13 (169), 2 липня 2018
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цівником переліку об’єктів управління, або як
перелік відносно самостійних питань. Визначається перелік видів робіт, з яких складаються
функції, що виконуються. Під час встановлення
видів робіт слід визначати їх за організаційноюридичними ознаками (керує, затверджує, здійснює, організовує, розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере участь, готує тощо).
Завдання та обов’язки працівника мають відповідати завданням і функціям підрозділу та вимогам кваліфікаційної характеристики відповідної посади, наприклад (з урахуванням
розділу «Завдання та обов’язки» кваліфікаційної
характеристики інженера з охорони праці, розділів 2, 3 Типового положення № 255):
«2. Завдання та обов’язки
Інженер з охорони праці виконує такі функціональні завдання та обов’язки:
2.1. Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства законодавчих та інших
нормативних актів з охорони праці, за наданням робітникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці.
2.2. Вивчає умови праці на робочих місцях, готує і вносить пропозиції щодо розроблення і упровадження більш досконалих конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних і блокувальних
пристроїв, інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
2.3. Бере участь у проведенні перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд,
устаткування, машин і механізмів, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних пристроїв, санітарно-побутових приміщень, засобів колективного та
індивідуального захисту працівників, визначенні
їх відповідності вимогам нормативних правових
актів з охорони праці і у разі виявлення порушень, які створюють загрозу життю і здоров’ю
працівників або можуть привести до аварії,
вживає заходів щодо припинення експлуатації
машин, устаткування і виконання робіт у цехах, на дільницях, на робочих місцях.
2.4. Разом з іншими підрозділами підприємства проводить роботу з атестації та сертифікації робочих місць і виробничого устаткування на відповідність вимогам охорони праці.»
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3) У розділі «Права» визначаються і наводяться делеговані працівникові повноваження,
за допомогою яких працівник має забезпечувати у процесі своєї діяльності виконання покладених на нього завдань та обов’язків. Наприклад, вносити пропозиції з відповідних питань,
приймати певні рішення, узгоджувати проекти
документів, виконувати обов’язки представництва підрозділу з певних питань, брати участь у
нарадах, отримувати необхідну для виконання
своїх завдань інформацію від відповідних підрозділів тощо, приміром (з врахуванням розділу 4 Типового положення № 255, ст. 15 Закону
№ 2694):
«3. Права
Інженер з охорони праці має право:
3.1. Видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання
приписи відповідно до Положення про службу
охорони праці щодо усунення наявних недоліків,
одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці.
3.2. Надавати відповідне подання керівнику
підприємства або на ім’я особи, якій адміністративно підпорядкований структурний підрозділ,
керівник якого відмовляється від підпису або в
одержанні припису щодо усунення наявних недоліків з питань охорони праці.
3.3. Зупиняти роботу машин, механізмів,
устаткування у разі порушень, які створюють
загрозу життю або здоров’ю працівників підприємства.
3.4. 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 нормативноправових актів з охорони праці.»
4) Розділ «Відповідальність» містить показники оцінки роботи працівника та межі його
особистої відповідальності за результати діяльності та виконання робіт. Показниками оцінки
роботи є якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов’язків. Наприклад, зазначається, що працівник несе відповідальність
за невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов’язків, порушення пра40

вил внутрішнього трудового розпорядку та
правил з охорони праці тощо, наприклад (з врахуванням різних вимог чинного законодавства,
розділу VІІІ Закону № 2694):
«4. Відповідальність
4.1. Інженер з охорони праці несе відповідальність за:
4.1.1. Неналежне виконання вимог організаційно-розпорядчих документів підприємства,
що стосуються його напрямку діяльності.
4.1.2. Невиконання або неналежне виконання
своїх посадових обов’язків згідно з цією посадовою інструкцією.
4.1.3. Перевищення своїх повноважень визначених цією посадовою інструкцією та іншими
відповідними документами підприємства.
4.2. Оцінювання роботи інженера з охорони
праці здійснює начальник відділу охорони праці
(інший керівник). Основними показниками при
оцінюванні роботи інженера з охорони праці є
своєчасність та повнота виконання ним свої
посадових обов’язків, дотримання вимог відповідних нормативно-правових (нормативно-технічних) актів, організаційно-розпорядчих документів підприємства, що стосуються його
напрямків діяльності, вимог чинної на підприємстві системи управління якістю тощо.»
5) У розділі «Повинен знати» містяться вимоги до спеціальних знань, а також знань законодавчих актів та нормативних документів,
необхідних для виконання посадових обов’язків,
наприклад (з врахуванням розділу «Повинен
знати» кваліфікаційної характеристики інженера з охорони праці):
«5. Повинен знати
Інженер з охорони праці повинен знати:
5.1. Закон України «Про охорону праці»;
5.2. законодавчі і нормативні правові акти,
методичні матеріали з питань охорони праці;
5.3. основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;
5.4. методи вивчення умов праці на робочих
місцях;
5.5. організацію роботи з охорони праці;
5.6. систему стандартів безпеки праці;
5.7. психофізіологічні вимоги до працівників,
виходячи з категорії важкості робіт.»
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6) Розділ «Кваліфікаційні вимоги» містить
норми, які стосуються освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів та досвіду, достатніх для повного
і якісного виконання робіт за посадою, наприклад (з врахуванням розділу «Кваліфікаційні вимоги» кваліфікаційної характеристики інженера
з охорони праці, п. 1.5. Типового положення
№ 255, Закону України «Про вищу освіту» тощо):
«6. Кваліфікаційні вимоги
6.1. Провідний інженер з охорони праці: другий
(магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за
професією інженера з охорони праці I категорії —
не менше 2 років.
6.2. Інженер з охорони праці I категорії: другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з охорони праці II
категорії — не менше 2 років.
6.3. Інженер з охорони праці II категорії: другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з охорони праці — не
менше 1 року.
6.4. Інженер з охорони праці: другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю
відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.»
7) У розділі «Взаємовідносини (зв’язки) за
посадою» визначається коло основних взаємозв’язків працівника зі співробітниками свого та
інших структурних підрозділів, а також зі сторонніми підприємствами, організаціями, установами, з якими працівник має службові взаємовідносини, терміни отримання та надання
взаємної інформації (за наявності), порядок погодження та затвердження відповідних документів тощо, наприклад (з врахуванням п. 5.6.
Типового положення № 255):
«7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
Для виконання обов’язків та реалізації своїх
прав інженер з охорони праці взаємодіє з:
7.1. іншими працівниками відділу охорони праці з питань, що пов’язані з виконанням інженером з охорони праці своїх посадових обов’язків,
надання та отримання відповідної інформації
(матеріалів, документів тощо);
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7.2. керівниками та іншими працівниками
виробничих підрозділів підприємства (ділянок,
цехів) з питань отримання/надання відповідної інформації (матеріалів, документів
тощо);
7.3. працівниками інших структурних підрозділів на підприємстві з питань отримання/надання відповідної інформації (матеріалів, документів тощо).»

Ступінь деталізації
посадової інструкції

Як зазначалося вище, посадові інструкції та
кваліфікаційні характеристики тісно пов’язані
між собою. Разом з цим, завдяки тому, що кваліфікаційні характеристики визначають тільки
основні завдання та обов’язки, а посадові інструкції — конкретні, які до того ж можуть бути
доповнені додатковими роботами, останні, як
правило, значно більші «за обсягом». До того ж,
такі розділи посадової інструкції, як «Загальні положення», «Права», «Відповідальність»,
«Взаємовідносини (зв’язки) за посадою» відсутні у кваліфікаційних характеристиках, і їх зміст
повністю залежить від специфіки кожного конкретного підприємства.
Інші розділи посадової інструкції у тій чи іншій мірі можуть збігатися з аналогічними розділами кваліфікаційної характеристики, але у
більшості випадків вони є більш деталізованими щодо їх змісту у порівняні з кваліфікаційними характеристиками. Але ступінь цієї деталізації чинними нормативними документами не
встановлюється, і тому кожне підприємство
самостійно вирішує, який ступінь деталізації
змісту посадових інструкцій буде для них найбільш доцільним.
Наприклад, на невеликих підприємствах з обмеженою чисельністю працівників відсутні
складні ієрархічні організаційні структури, і
тому проблема організації ефективних взаємовідносин між його структурними підрозділами
та окремими працівниками не є такою гострою,
як на великих підприємствах. Відповідно і розділ «Взаємовідносини (зв’язки) за посадою» посадових інструкції часто немає сенсу виписувати занадто детально.
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У випадку ж великих підприємств, де багато
працівників виконують достатньо вузькоспеціалізовані функції, а також часто взаємодіють з

працівниками інших структурних підрозділів,
часто доцільно розробляти більш деталізовані
посадові інструкції (див. Таблицю).
Таблиця

Приклади узагальнених обов’язків із кваліфікаційної характеристики інженера
з охорони праці та відповідних їм деталізованих обов’язків з його посадової інструкції
Кваліфікаційна характеристика
Здійснює контроль за додержанням у підрозділах
підприємства законодавчих та інших нормативних
актів з охорони праці, за наданням робітникам
встановлених пільг і компенсацій за умовами
праці.

Посадова інструкція
Здійснює контроль за 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.
Бере участь у роботі комісії з розслідування нещасних випадків, у тому
Бере участь у складанні розділу «Охорона
числі одержує усні чи письмові пояснення щодо нещасного випадку,
праці» колективного договору, у розслідуванні
випадків виробничого травматизму, професійних опитує працівників підприємства, у тому числі потерпілого, осіб – свідків
і виробничо-обумовлених захворювань, вивчає їх нещасного випадку та причетних до нього осіб, обстежує місце настання
причини, аналізує ефективність впроваджуваних нещасного випадку, з’ясовує обставини і причини настання нещасного
випадку тощо.
заходів щодо їх запобігання.

Крім того, більш деталізовані посадові інструкції дають можливість новим працівникам швидко увійти у справу та чітко зрозуміти, чого конкретно від нього очікує відповідний керівник, та
з ким конкретно вони мають взаємодіяти у процесі своєї роботи. Це також може допомогти
уникнути можливих трудових спорів внаслідок
неналежного виконання працівником своїх
обов’язків, який буде аргументувати це тим, що
він не знав, що мав конкретно робити на своєму
робочому місці, від кого отримувати потрібну інформацію, кому про що та коли доповідати тощо.

Кількість посадових інструкцій
та порядок ознайомлення з ними

Як зазначалося вище, після затвердження керівником підприємства або за дорученням його
заступниками, посадові інструкції доводяться до
працівника під підпис. При вирішенні питання
щодо кількості посадових інструкцій та конкретного порядку ознайомлення з ними працівників
слід виходити із зручності та доцільності для закладу того чи іншого порядку. Наприклад, якщо
для однієї посади у штатному розписі передбачено дві штатні одиниці, то для такої посади можна
затвердити одну загальну посадову інструкцію,
та ознайомити з нею обох працівників. При цьому на одній інструкції буде два підписи двох різних працівників про ознайомлення з нею.
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Зауважимо, що згідно з п. 6 Загальних положень ДКХП після затвердження посадових інструкцій та ознайомлення з інструкціями працівників, зміни або доповнення до них може
бути внесено лише на підставі наказу керівника закладу за згодою працівника. Наказ про
внесення змін, доповнень до посадової інструкції видається в разі перерозподілу обов’язків між
працівниками у зв’язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці. У разі
зміни назви закладу, його структурного підрозділу або посади до посадових інструкцій також
вносяться відповідні зміни.
Також слід зазначити, що чинними нормативно-правовими актами чітко не встановлено
необхідної кількості оригіналів (примірників)
посадових інструкцій для однієї посади та їх
можливих копій. Разом з тим, рекомендується
готувати посадові інструкції в одному або двох
примірниках, один з яких зберігається у кадровій службі (оригінал), а другий — у керівників
відповідних структурних підрозділів, де працює
працівник. Також копія посадової інструкції видається під підпис і працівникові.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант з питань оплати праці
та кадрового діловодства
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Нещасні випадки на виробництві:
порядок розслідування
та обов’язки роботодавця
Згідно зі ст. 4 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ
(далі — Закон № 2694) державна політика в галузі охорони праці спрямована, зокрема, і на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Також
у ст. 13 Закону № 2694 серед обов’язків роботодавця зазначено й необхідність забезпечення усунення причин, що призводять до нещасних випадків. Разом з цим,
незважаючи на відповідні заходи з боку держави та роботодавців, нещасні випадки
на виробництвах все ж таки інколи бувають, і тоді згідно зі ст. 171 Кодексу законів
про працю України (далі — КЗпП), а також ст. 22 Закону № 2694, власник або уповноважений ним орган (роботодавець) повинен організувати розслідування та вести
облік таких випадків відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів
України (далі — КМУ).

Що таке нещасний випадок

Під «порядком», про який йдеться у ст. 171
КЗпП, на цей час мається на увазі Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
на виробництві, затверджений постановою КМУ
від 30 листопада 2011 р. № 1232 (далі — Порядок
№ 1232), яким детально врегульовані основні питання проведення процедури розслідування та
обліку нещасних випадків. Між тим відповідні
питання також детально розглядаються і у Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р.
№ 1105-XIV (далі — Закон № 1105), у ст. 1 якого
наведено і визначення самого поняття «нещасний
випадок». Так, нещасний випадок — це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника
небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду
здоров’ю або настала смерть.
Зауважимо, що нещасні випадки на виробництві слід відрізняти від нещасних випадків невиробничого характеру, розслідування та облік
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яких здійснюється згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою КМУ
від 22 березня 2001 р. № 270.

Категорії осіб, на яких
поширюється Порядок № 1232

Згідно з п. 2 Порядку № 1232 він поширюється
на:
— власників підприємств або уповноважені
ними органи (далі — роботодавці);
— працівників, у т. ч. іноземців та осіб без громадянства, які відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт)
або фактично допущені до роботи роботодавцем;
— фізичних осіб – підприємців;
— членів фермерського господарства, членів
особистого селянського господарства, осіб, які
працюють за договором, укладеним відповідно
до законодавства (далі — особи, що забезпечують себе роботою самостійно);
— працівників дипломатичної служби під час
роботи у закордонній дипломатичній установі
України;
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— осіб, які відповідно до законодавства про
працю працюють за трудовим договором (контрактом) у військових частинах (підрозділах) або
на підприємствах, в установах та організаціях,
що належать до сфери управління Міноборони,
МВС, Держспецтрансслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Мін’юсту, ДСНС, Держспецзв’язку;
— працівників Національного антикорупційного бюро.
Разом з цим, згідно з п. 3 Порядку № 1232, він
не поширюється на:
— військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки, Збройних Сил, Управління державної охорони, СБУ, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби;
— осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців
Національної гвардії, курсантів (слухачів) навчальних закладів МВС та Національної гвардії;
— осіб, які утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;
— осіб рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої служби;
— осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС;
— військовослужбовців Адміністрації Держприкордонслужби та її регіональних управлінь,
Морської охорони, органів охорони державного
кордону, розвідувального органу Адміністрації
Держприкордонслужби, навчальних закладів,
науково-дослідних установ та органів забезпечення Держприкордонслужби у період проходження ними військової служби.
Також у пунктах 4 – 6 Порядку № 1232 передбачено і деякі інші категорії осіб та відповідні
події, коли розслідування нещасних випадків
має деяку специфіку, а саме у разі нещасних
випадків:
— з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними
ординаторами, аспірантами, докторантами під
час навчально-виховного процесу — порядок
розслідування визначається МОН за погодженням з відповідним профспілковим органом;
— що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному
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засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства —
розслідування проводяться згідно з порядком
розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру;
— з працівниками, які перебували у відрядженні за кордоном — розслідування проводиться згідно з Порядком № 1232, якщо інше
не передбачено міжнародними договорами України.

Коли проводиться
розслідування

Випадки, коли має проводитися відповідне
розслідування згідно з Порядком № 1232 детально прописані в його п. 7, де, зокрема, зазначається, що розслідування проводиться у
разі виникнення нещасного випадку, а саме
обмеженої в часі події або раптового впливу
на працівника небезпечного виробничого
фактора чи середовища, що сталися у процесі
виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема:
— одержання поранення, травми, у т. ч. внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострого професійного та
інших отруєнь;
— одержання сонячного або теплового удару,
опіку, обмороження;
— утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням;
— одержання інших ушкоджень внаслідок
аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу,
зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу.
Зверніть увагу, що окрім вищевказаних ознак, нещасний випадок потребуватиме проведення розслідування, якщо отримана внаслідок
нього шкода здоров’ю призвела до втрати працівником працездатності на один робочий
день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на
один робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання
ним трудових (посадових) обов’язків.
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Обов’язки відповідних осіб
у разі нещасного випадку

Потерпілий від нещасного випадку або працівник, який його виявив, чи інша особа —
свідок нещасного випадку, згідно з п. 8 Порядку
№ 1232 повинні:
— негайно повідомити керівника робіт,
який безпосередньо здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці (далі —
безпосередній керівник робіт), чи іншу уповноважену особу підприємства;
— вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.
У свою чергу, безпосередній керівник робіт
зобов’язаний:
— терміново організувати надання першої
невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

ОХОРОНА ПРАЦІ

— негайно повідомити роботодавця про
те, що сталося;
— зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного
випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, обладнання, устаткування
(далі — устаткування) у такому стані, в якому
вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю
інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів);
— вжити заходів до недопущення подібних
нещасних випадків.
Роботодавець, після одержання зазначеного
повідомлення про нещасний випадок залежно
від його категорії також зобов’язаний надіслати
відповідне повідомлення доречним органам
(див. Таблицю).
Таблиця

Повідомлення роботодавця про нещасний випадок
Орган, якому подається відповідне повідомлення, вид та строк повідомлення у відповідних випадках
«Звичайний» нещасний випадок (крім передбачених у
Нещасний випадок згідно з п. 37 Порядку № 1232, а
п. 37 Порядку № 1232) — подається протягом однієї години саме груповий нещасний випадок, нещасний випадок із
повідомлення з використанням засобів зв’язку та протягом смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив
доби повідомлення на паперовому носії згідно з додатком 2 тяжкі наслідки, випадок смерті або зникнення працівника під
до Порядку № 1232 (Зразок 1):
час виконання трудових (посадових) обов’язків — подається
протягом однієї години повідомлення з використанням
засобів зв’язку та протягом трьох годин повідомлення на
паперовому носії згідно з додатком 2 до Порядку № 1232:
— робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального — територіальному органові Держпраці за місцезнахострахування (далі — Фонд) за місцезнаходженням
дженням підприємства;
підприємства, на якому стався нещасний випадок;
— органові прокуратури за місцем настання нещасного
— керівникові первинної організації профспілки незалежно випадку;
від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на
— Фондові за місцезнаходженням підприємства;
підприємстві кількох профспілок — керівникові профспілки, — органові управління підприємства (у разі його відсутносчленом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки —
ті — місцевій держадміністрації);
уповноваженій найманими працівниками особі з питань
— закладові державної санітарно-епідеміологічної служби,
охорони праці);
який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за
— керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо
підприємством (у разі виявлення гострих професійних
потерпілий є працівником іншого підприємства;
захворювань (отруєнь));
— органу державного пожежного нагляду за місцезнахо— первинній організації профспілки незалежно від членства
дженням підприємства у разі настання нещасного випадку
потерпілого у профспілці (в разі наявності на підприємстві
внаслідок пожежі;
кількох профспілок — профспілці, членом якої є потерпілий,
— закладові державної санітарно-епідеміологічної служби,
а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими
який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за
працівниками особі з питань охорони праці);
підприємством (у разі виявлення гострого професійного
— органу галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його
захворювання (отруєння).
відсутності — територіальному профоб’єднанню за місцем
настання нещасного випадку;
— органові з питань захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій за місцем настання нещасного
випадку (у разі необхідності).
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Зразок
ПОВІДОМЛЕННЯ
про нещасний випадок
1. Дата і час настання нещасного випадку 15 червня 2018 р. о 11 год. 40 хв.__________
2. Найменування підприємства та органу виконавчої влади, до сфери управління якого
воно належить ТОВ «Колобок» _____________________________________
3. Код підприємства згідно з:
ЄДРПОУ 12345678
_____________
КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) діяльність ресторанів, надання послуг
мобільного харчування
___________________________
КОАТУУ (класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України)
123
4567890
____________________________
КОПФГ (класифікація організаційно-правових форм господарювання) 240__________
КОДУ (класифікація органів державного управління) не передбачено ____________
4. Місцезнаходження та телефон підприємства, працівником якого є потерпілий м. Н-ськ
вул. Широка, 12, тел. (012345)1-23-45
_________________________________
5. Місце, де стався нещасний випадок (виробництво, цех, дільниця, приміщення тощо), і його
стисла характеристика кухня ТОВ «Колобок», кухня з газовими плитами
6. Відомості про потерпілого (потерпілих):
прізвище, ім’я та по батькові Петренко Петро Петрович
______________
характер травм термічні опіки
_____________
дата смерті не смертельний
____________
місце роботи ТОВ «Колобок»
_____________
професія кухар
____________
дата народження (число, місяць, рік) 11 листопада 1971 р.
_____________
загальний стаж роботи 18 років
____________
стаж роботи за професією (посадою) 4 роки 8 місяців
___________
сімейний стан одружений
____________
прізвище, ім’я та по батькові дітей із зазначенням року їх народження Петренко Іван Петрович,
2003 року народження
__________________________
7. Стислий опис обставин і ймовірні причини нещасного випадку (згідно з класифікатором, зазначеним у додатку 4 до Порядку проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві) Петренко П. П. в процесі
приготування їжі задів каструлю з окропом, внаслідок чого отримав термічні опіки. Ймовірні
причини нещасного випадку: 06.1 — дія підвищених температур. Ошпарення окропом внаслідок необережного поводження з кухонним приладдям.
_______
8. Ініціали та прізвище державного інспектора з охорони праці, який здійснює державний
нагляд на підприємстві, де стався нещасний випадок І. С. Василенко
9. Ініціали та прізвище страхового експерта Фонду соціального страхування, закріпленого
за підприємством, де стався нещасний випадок П. О. Прокопенко
10. Дата і час передачі інформації 15 червня 2018 року, 14 год. 00 хв. ___________
11. Посада, ініціали та прізвище особи, яка передала інформацію інженер з охорони
праці ТОВ «Колобок» А. Р. Дзюбенко
______________________
12. Причина несвоєчасної передачі інформації ___________________________________
Директор ТОВ «Колобок»

(керівник підприємства, установи, організації, який надіслав повідомлення)
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Остапенко
(підпис)

О. О. Остапенко
(ініціали та прізвище)
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Утворення комісії з розслідування
нещасного випадку

Крім того, згідно з пп. 2 п. 10 Порядку № 1232
роботодавець у разі «звичайного» (крім передбаченого у п. 37 Порядку № 1232) нещасного
випадку зобов’язаний протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та
організувати проведення розслідування.
Згідно з п. 11 Порядку № 1232 до складу комісії входять:
— керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії);
— представник Фонду за місцезнаходженням
підприємства;
— представник первинної профспілки (у разі
наявності на підприємстві кількох профспілок —
представник профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань
охорони праці), а також представник підприємства;
— представники іншого підприємства, якщо
потерпілий є представником іншого підприємства, працівник та його первинної організації
профспілки, а у разі відсутності на підприємстві
профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці;
— представник закладу державної санітарноепідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством — у разі виявлення гострого професійного
захворювання (отруєння);
— представники роботодавця (роботодавець)
та райдержадміністрації чи виконавчого органу
місцевого самоврядування — у разі відсутності на
підприємстві, у фізичних осіб – підприємців чи в
осіб, що забезпечують себе роботою самостійно,
необхідної кількості осіб для утворення комісії;
— інші особи.
При цьому до складу комісії не може входити
безпосередній керівник робіт. Також до її
складу не може входити і потерпілий або уповноважена ним особа, яка представляє його
інтереси, але вони мають право:
— брати участь у її засіданнях;
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— вносити пропозиції;
— подавати документи щодо нещасного випадку;
— давати відповідні пояснення, в тому числі
викладати в усній і письмовій формі особисту
думку щодо обставин і причин настання нещасного випадку;
— одержувати від голови комісії інформацію
про хід проведення розслідування.
Також роботодавець зобов’язаний:
— створити належні умови для роботи комісії
(забезпечити приміщенням, засобами зв’язку,
оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським
приладдям);
— компенсувати витрати, пов’язані з її діяльністю, а також залучених до роботи експертів,
інших спеціалістів;
— сприяти роботі комісії з метою своєчасного
і об’єктивного проведення розслідування нещасного випадку.
Зауважимо, що у разі нещасного випадку на
суднах відповідного флоту, в закордонній дипломатичній установі України, з фізичною особою –
підприємцем або особою, що забезпечує себе роботою самостійно порядок утворення і роботи
відповідної комісії може мати певні особливості,
які прописані у п. 11 – 13 Порядку № 1232.

Порядок роботи і обов’язки комісії

Згідно з п. 11 Порядку № 1232 голова комісії
зобов’язаний письмово поінформувати потерпілого або уповноважену ним особу, яка представляє його інтереси, про його або її права і з
початку роботи комісії запросити до співпраці.
У свою чергу, члени комісії мають право
одержувати усні чи письмові пояснення щодо
нещасного випадку та проводити опитування
роботодавця, посадових осіб, інших працівників
підприємства, у тому числі потерпілого, осіб –
свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб, робити необхідні запити, пов’язані з
проведенням розслідування.
Також згідно з п. 14 Порядку № 1232 комісія
зобов’язана протягом трьох робочих днів з
моменту її утворення:
— обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові пояснення потерпілого,
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якщо це можливо, опитати свідків нещасного
випадку та причетних до нього осіб;
— визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;
— з’ясувати обставини і причини настання
нещасного випадку;
— вивчити первинну медичну документацію
(журнал реєстрації травматологічного пункту
лікувально-профілактичного закладу, звернення потерпілого до медичного пункту або медикосанітарної частини підприємства, амбулаторну
картку та історію хвороби потерпілого, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо);
— визначити, пов’язаний чи не пов’язаний
нещасний випадок з виробництвом;
— установити осіб, які допустили порушення
вимог законодавства про охорону праці, а також
розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;
— скласти у п’яти примірниках і передати роботодавцеві для затвердження акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5
(далі — акт за формою Н-5) згідно з додатком 3 до
Порядку № 1232 та акт про нещасний випадок,
пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (далі —
акт за формою Н-1) згідно з додатком 4 Порядку
№ 1232 (у разі, коли нещасний випадок визнано
таким, що пов’язаний з виробництвом). Перелік
обставин, за яких нещасний випадок визнається
пов’язаним з виробництвом, наведений у п. 15 Порядку № 1232, а обставини, за яких нещасні випадки не визнаються такими, що пов’язані з виробництвом — у п. 16 Порядку № 1232;
— скласти у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаного з
виробництвом, крім актів за формою Н-5 і Н-1,
у шістьох примірниках картку обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5
(далі — картка за формою П-5) згідно з додатком 5 до Порядку № 1232.
Зауважимо, що згадані вище акти за формою
Н-5 і Н-1 підписуються головою та всіма членами комісії. У разі незгоди зі змістом акта член
комісії підписує його з відміткою про наявність
окремої думки, яку викладає письмово і додає до
акта за формою Н-5 як його невід’ємну частину.
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Згідно з п. 17 Порядку 1232 на вимогу потерпілого або уповноваженої ним особи, голова комісії зобов’язаний ознайомити їх з відповідними
матеріалами розслідування.
Також слід зазначити, що у випадках, згаданих у п. 31 Порядку № 1232 (нещасний випадок
з водієм, машиністом, пілотом тощо), або у разі
виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для
встановлення обставин і причин настання нещасного випадку) строк розслідування може
бути продовжений за письмовим погодженням з територіальним органом Держпраці за
місцезнаходженням підприємства.
Зауважимо, що інколи з певних причин неможливо одразу провести розслідування нещасного випадку. У цьому разі згідно з п. 23 Порядку
№ 1232 нещасний випадок, про який своєчасно
не повідомлено керівника підприємства чи роботодавця потерпілого або внаслідок якого втрата
працездатності настала не одразу, розслідується і
береться на облік згідно з Порядком № 1232 протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи уповноваженої ним особи (незалежно
від строку настання нещасного випадку).
Крім того, у разі:
— реорганізації підприємства, на якому
стався такий нещасний випадок — розслідування проводиться його правонаступником;
— у разі ліквідації підприємства — встановлення факту настання нещасного випадку розглядається у судовому порядку.
Якщо факт настання нещасного випадку встановлено рішенням суду, розслідування організовує територіальний орган Держпраці за місцем
настання нещасного випадку та утворює комісію у складі не менш як чотири особи.
Також слід зазначити, що порядок розслідування та обліку нещасних випадків з окремими
категоріями працівників або за окремих обставин (наприклад, сумісниками, працівниками одних підприємств на території інших, особовим
складом аварійно-рятувальних служб, водіями,
машиністами, пілотами, під час перебування за
кордоном) може дещо відрізнятися від наведеного вище і відповідні особливості таких розслідувань наведені у пунктах 24 – 33 Порядку № 1232.
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Крім того, може мати свої особливості і порядок
розслідування нещасних випадків з фізичною
особою – підприємцем або самозайнятою особою.

Дії та обов’язки роботодавця

Згідно з пунктами 17 – 19, 22 Порядку № 1232
роботодавець зобов’язаний:
 розглянути і затвердити примірник
акта за формою Н-5 і Н-1 після надходження
від комісії матеріалів розслідування, які, крім
зазначених актів, також включають:
— наказ про утворення комісії;
— картку за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);
— пояснення потерпілого, свідків нещасного
випадку та причетних до нього осіб (у разі їх
наявності);
— копії документів про кваліфікацію працівника, проведення відповідних інструктажів та
медичних оглядів, а також отримання завдання
на виконання роботи, під час якої стався нещасний випадок (за наявності);
— у разі потреби витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії, інші документи,
що характеризують стан робочого місця (устаткування, апаратури, матеріалів тощо);
— висновок лікувально-профілактичного закладу про стан сп’яніння, наявність в організмі
потерпілого алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин;
 зареєструвати нещасні випадки у журналі за формою згідно з додатком 7 до Порядку
№ 1232 (якщо роботодавець фізична особа, нещасні випадку реєструються відповідним робочим органом виконавчої дирекції Фонду);
 протягом доби надіслати примірники
затверджених актів за формою Н-5 і Н-1:
— керівникові (спеціалістові) служби охорони праці або посадовій особі (спеціалістові), на
яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці підприємства, працівником
якого є потерпілий;
— потерпілому або уповноваженій ним особі,
яка представляє його інтереси;
— Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
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— територіальному органові Держпраці за
місцезнаходженням підприємства, на якому
стався нещасний випадок;
— первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі комісії, або
уповноваженій найманими працівниками особі
з питань охорони праці, якщо профспілка на підприємстві відсутня;
 надіслати копії:
— актів за формою Н-5 і Н-1 органові управління підприємства, а у разі його відсутності —
місцевій держадміністрації;
— акта за формою Н-1 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння))
закладові державної санітарно-епідеміологічної
служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством і веде облік випадків гострих професійних захворювань (отруєнь);
 після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого внаслідок травми, одержаної під час нещасного випадку скласти повідомлення про наслідки
нещасного випадку за формою Н-2 згідно з додатком 8 до Порядку № 1232 і надіслати його в
10-денний строк організаціям і особам, яким
надсилалися акти за формою Н-5 і Н-1;
 у разі смерті потерпілого внаслідок раніше отриманих травм або інших ушкоджень
терміново подати письмове повідомлення
про нещасний випадок згідно з додатком 2 до
Порядку № 1232 установам, організаціям, яким
надсилалися акти за формою Н-5 і Н-1.
Також слід зазначити, що згідно з п. 34 Порядку № 1232 у разі відмови роботодавця скласти
або затвердити акт за формою Н-5 або Н-1 чи
незгоди потерпілого або уповноваженої ним
особи, яка представляє його інтереси, із змістом
зазначеного акта, надходження скарги або незгоди з висновками про обставини і причини настання нещасного випадку чи приховування
факту настання нещасного випадку посадова
особа органу Держпраці має право видавати
обов’язкові для виконання роботодавцем
приписи за формою Н-9 згідно з додатком 10 до
Порядку № 1232 щодо необхідності проведення
розслідування (повторного розслідування) нещасного випадку, затвердження чи перегляду
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затвердженого акта за формою Н-5 або Н-1, визнання чи невизнання нещасного випадку таким, що пов’язаний з виробництвом, складення
акта за формою Н-5 або Н-1.
У такому разі згідно з п. 35 Порядку № 1232
роботодавець зобов’язаний у п’ятиденний
строк після одержання припису за формою Н-9
видати наказ про вжиття зазначених у приписі заходів, а також притягти до відповідальності працівників, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці. Про
виконання зазначених заходів роботодавець також письмово повідомляє орган Держпраці в
установлений ним строк.
Разом з тим, рішення посадової особи органу
Держпраці може бути оскаржено у судовому порядку, і тоді на час розгляду справи у суді дія
припису за формою Н-9 зупиняється.

Спеціальне розслідування

Згідно з п. 36 Порядку № 1232 спеціальному
розслідуванню підлягають:
— нещасні випадки із смертельними наслідками;
— групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм;
— випадки смерті працівників на підприємстві;
— випадки зникнення працівників під час виконання трудових (посадових) обов’язків;
— нещасні випадки, що спричинили тяжкі
наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю
потерпілого.
Спеціальне розслідування нещасних випадків,
що спричинили тяжкі наслідки, у т. ч. з можливою інвалідністю потерпілого, проводиться за
рішенням Держпраці або його територіальних органів залежно від характеру і ступеня
тяжкості травми. Якщо територіальним органом Держпраці протягом доби не прийнято рішення про проведення спеціального розслідування такого нещасного випадку, розслідування
проводиться роботодавцем або Фондом за місцем настання нещасного випадку згідно з пунктами 3 – 32 Порядку № 1232 (див. вище).
Зауважимо, що про відповідні нещасні випадки, які переважно потребують спеціального розслідування, роботодавець згідно з п. 37 Порядку
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№ 1232 має повідомити відповідні органи (див.
вищенаведену Таблицю).
Спеціальне розслідування згідно з п. 38 Порядку № 1232 проводиться комісією із спеціального розслідування нещасного випадку (далі —
спеціальна комісія), утвореною територіальним
органом Держпраці за місцезнаходженням підприємства (крім випадків, передбачених п. 39
Порядку № 1232, тобто коли загинуло більше 2
осіб або що сталися на ядерних установках, підконтрольних Держатомрегулюванню і коли створення спеціальної комісії може мати певні особливості), до складу якої, серед іншого, входять:
— представник роботодавця або роботодавець (у виняткових випадках);
— представник первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в
профспілці (у разі наявності на підприємстві
кількох профспілок — представник профспілки,
членом якої є потерпілий, а у разі відсутності
профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці).
При цьому потерпілий, члени його сім’ї або
уповноважена особа, яка представляє його інтереси, не входять до складу спеціальної комісії, але мають право брати участь у її засіданнях, висловлювати свої пропозиції, додавати до
матеріалів розслідування документи, що стосуються нещасного випадку, викладати особисту
думку щодо обставин і причин нещасного випадку та одержувати від голови спеціальної комісії
інформацію про хід проведення розслідування.
Роботодавець (у разі, коли постраждав роботодавець, орган, до сфери управління якого належить
підприємство, а у разі його відсутності — місцева
держадміністрація або виконавчий орган місцевого самоврядування) зобов’язаний створити належні умови (надати приміщення, засоби зв’язку,
автотранспорт тощо) і сприяти роботі спеціальної
комісії з метою своєчасного і об’єктивного спеціального розслідування нещасного випадку.
Також за необхідності (для проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних
розрахунків, експертизи тощо) за рішенням
спеціальної комісії може бути утворена згідно із
законодавством експертна комісія, при чому
згідно з п. 43 Порядку № 1232 підприємство має
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відшкодовувати витрати, пов’язані з діяльністю
експертної комісії та залучених до її роботи експертів. Крім того, у п. 46 Порядку № 1232 зазначається, що роботодавець, працівником якого є
потерпілий, компенсує і витрати, пов’язані з
діяльністю самої спеціальної комісії.
Відповідні обов’язки роботодавця під час
спеціального розслідування перелічені також
і у п. 45 Порядку № 1232:
— зробити за рішенням спеціальної комісії
фотознімки місця, де стався нещасний випадок,
пошкоджених об’єктів, устаткування, інструментів, а також надати спеціальній комісії технічну
документацію та інші необхідні матеріали;
— створити належні умови для роботи спеціальної комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом,
канцелярським приладдям);
— організувати у разі проведення розслідування випадків гострого професійного захворювання (отруєння) медичне обстеження інших
працівників відповідної дільниці підприємства;
— забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень, випробувань, технічних
розрахунків, експертизи тощо;
— організувати друкування, тиражування і
оформлення в необхідній кількості матеріалів
спеціального розслідування, зазначених у пунктах 50 і 51 Порядку № 1232;
— організувати доставку тіла загиблого працівника, його ідентифікацію та відшкодувати
пов’язані з цим витрати.
За результатами спеціального розслідування
у відповідних випадках складаються акти за формою Н-5 і Н-1, картка за формою П-5, оформляються інші матеріали спеціального розслідування, зазначені у пунктах 50 і 51 Порядку № 1232.
Згідно з п. 52 Порядку № 1232 роботодавець
зобов’язаний у п’ятиденний строк після затвердження акта за формою Н-5:
— видати наказ про вжиття запропонованих
спеціальною комісією заходів та запобігання виникненню подібних нещасних випадків, який
обов’язково додається до матеріалів спеціального розслідування, а також притягти згідно із
законодавством до відповідальності працівників, які допустили порушення вимог законо№ 13 (169), 2 липня 2018
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давства про охорону праці, посадових інструкцій та інших актів підприємств з цих питань.
Про вжиття запропонованих заходів роботодавець повідомляє у письмовій формі органи, які
брали участь у проведенні розслідування, у зазначені в акті за формою Н-5 строки;
— надіслати за рахунок підприємства копії
матеріалів спеціального розслідування, зазначених у пунктах 50 і 51 цього Порядку, органам
прокуратури, іншим органам, представники яких
брали участь у проведенні спеціального розслідування, Держпраці, Фонду, а у разі проведення
розслідування випадків виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) також установі державної санітарно-епідеміологічної служби, яка здійснює санітарно-епідеміологічний
нагляд за підприємством, де працює потерпілий.
Також примірники затверджених актів за
формою Н-5 і Н-1, примірник картки за формою
П-5 надсилається:
— потерпілому, членам його сім’ї або уповноваженій особі, яка за довіреністю представляє
його інтереси;
— Фондові за місцезнаходженням підприємства;
— територіальному органові Держпраці за
місцезнаходженням підприємства.

Зберігання матеріалів
та звітність про нещасні випадки

Згідно з пунктами 21, 52. Порядку № 1232
примірники актів за формою Н-5 і Н-1, примірник картки за формою П-5 разом з іншими матеріалами розслідування зберігаються на підприємстві протягом 45 років.
Також згідно з п. 57 Порядку № 1232 роботодавець на підставі актів за формою Н-5 і Н-1 подає
державну статистичну звітність про потерпілих
за формою, затвердженою Держстатом, та несе
відповідальність за її достовірність. Крім того,
згідно з п. 58 Порядку № 1232 роботодавець
зобов’язаний провести аналіз причин настання
нещасних випадків за підсумками кварталу, півріччя і року та розробити і виконати план заходів
щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

Олексій КУЗЬМЕНКОВ,
фахівець з трудового права
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