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1 Загальнi положення

1.1 Оперативний адмiнiстративно-громадський контроль за станом охорони працi
на факультетах та iнших структурних пiдроздiлах ЦНТУ здiйснюсться
адмiнiстрацiсю та профкомом унiверситету. Такий контроль спрямований на
створення безпечних умов прачi в кожному структурному пiдроздiлi, на кожному
робочому мiсцi, вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB з охорони працi в
процесi труловоi дiяльностi та навчання, як спiвробiтникiв унiверситету так i
здобувачiв вищоТ освiти.
1.2 Полох{ення встановлюс порядок проведення оперативного адмiнiстративно-
громадського контролю в структурних пiдроздiлах ЩНТУ та методи перевiрки
стану охорони працi.
1.3 Оперативний адмiнiстративно-громадський контроль не виключае гIроведення
адмiнiстративного контролю, згiдно з посадовиI\1и обов'язками керiвникiв
структурних пiдроздiлiв унiверситету та iнженерно-технiчного персон€Lлу.
|.4 Система оперативного адмiнiстративно-громадського контролю за станом
охорони працi в LF{TY з урахуванням специфiки освiтнього та виробничого
процесу включае три ступенi контролю.
1.5 Вимоги даного Положення с обов'язковими для вi.lконання yciMa керiвниками
структурних пiдроздiлiв унiверситету.

2.Перш и й ступiн ь операти вного адмiн iстра,ги вно-громадського контролю

2.1, Перший навч€Lпьною
тем передлабораторiею,

ступiнь KoHTpoJ
ст. лаборантами,

контролю здiйснюсться завiдуючими
керiвниками науково-дослiдних

Початком робочого дня (занять) щоденно, а шри вiдсутностi занять 1 раз на
ТиЖДень. ОперативниЙ адмiнiстративно-громадський контроль керiвниками

КРОПIВНIЙ



адмiнiстРативно-ГосподарСькиХ пiдроздiЛiв: навчальниХ корпусiв, гуртожиткiв, iH.

здiйснюеться щоденно перед початком робочого дня.

2.2Приблизний перелiк питань, якi пiдлягають перевiрчi на першому ступенi :

2.2.1 Виконання заходiв по усуненню недолiкiв, виявлених попередньою

перевiркою.
2.2.2 Наявнiсть з€вемлення обладнання та справнlсть запlрних пристроlв

2.2.З Наявнiсть та справнiсть захисних огороджень та eKpaHiB устаткування.
2.2.4 Наявнiсть вказiвних написiв на органах керування устаткування.
2.2.5 Стан органiв керування та засобiв технiки безпеки устаткування.
2.2.6 СправнiстЬ свiтильникiв мiсцевого освiтлення, справнiсть вимикачiво

розеток, наявнiсть вiдповiдних попереджуючих надписiв;

2.2.7 Наявнiсть та стан iHcTpyMeHTy, допомiжних пристроТв, тощо.

2.2.8 Справнiсть вантажопiдйомних i транспортних lиеханiзмiв та iнше.

2.2.9 Санiтарний та caHiTapHo - технiчний стан примiщень, робочих мiсць, стан

проходiв та евакуацiйних виходiв, проiздiв.
2-.2.|0 Наявнiсть у працюючих нарядiв-допускiв на виконання робiт з пiдвищеною

небезпекою.
2.2.|1 Справнiсть водопостачання та вiдвiдноi каналiзацiйноi системи;

2.2.12 Освiтлення робочих мiсць.
2.2.13 Технiчний стан вентиляцiйних систем.
2.?.|4 Наявнiсть У робочих спецодягу, спецвзуттЯ та iнших засобiв

iндивiдуального захисту.
2.2.|5 Вiдповiднiсть професiй працiвникiв виду виконуваних робiт.
2.2.1б Наявнiсть i дотримання здобувачами вицIоi освiти та працюючими,

iнструкчiй з охорони працi, безпеки жиrгедiяльностi, електробезпеки та пожежноi
безпеки.
2.2.|7 Щотримання працюючими норм перенесення вантажiв.
2.2.t8 Наявнiсть у працiвникiв посвiдчень на право виконання робiт пiдвищеноi
небезпеки (електромонтери, електрозварники, водii транспортних засобiв та iH.).

2.3. По виявленим при перевiрчi недолiкам намiчаються заходи по iх усуненню,
визначаються термiни i вiдповiда-пьнi особи за виконання цих заходiв. УсУнення
виявлених недолiкiв проводиться пiд безпосереднiм наглядом керiвника
пiлроздiлу.
2,4. У випадку грубого порушення правил i норм з охорони праui , якi можуть
стати причиною нещасного випадку або привести до aBapii, робота або заняття
призупиняIоться до усунення цього порушення.
2.5. Результати перевiрки записуються в журналi оперативного контролю (якщо е

зауваження кожен випадок, якщо немае зауважень, 1 раз на тиждень). Журнал
повинен зберiгатися в лабораторiТ (комп'ютерному класi, майстернi, кабiнетi
тощо) на видному доступному мiсцi.
2.6. Про недолiки, якi не можуть бути ycyHeHi безпосередньо завiдуючим
навч€Lльною лабораторiею, ст. лаборантами, майстрапли, керiвниками вiддiлiв АГЧ
доповiдаються безпосередньо керiвнику.

3 Щругий сryпiнь оперативного адмiнiстративно-громадського контролю.

3.1 Щругий ступiнь здiйснюсться завiдувачами кафедр, головним iлtженером,
нач€rльником ЕТВ, директором бiблiотеки та нач€Lльником iнформаuiйно
обчислювального вiддiлу l раз на мiсяць



З.2 На другому ступенi оперативного адмiнiстративно-громадського конТРОлЮ

неоохlдно перевlрити i

3.2.| Органiзацiю i результати роботи першого ступеню контролю.
3.2.2 Виконання заходiв з охорони працi, намiчених пiд час поПередньоГо

проведення другого ступеню контролю.
3.2.3 Проведення iнструктажiв з безпеки житгедiяльностi з здобувачами вИЩоi

освiти.
3.2.4 Розмiщення обладнання, установок, стендiв згiдно з правилами по технiцi
безпеки i виробничiй caHiTapii.
3.2.5 Наявнiсть i стан захисних, сигн€uIьних i протипожежних засобiв i пристроiв,
контрольно-вимiрюв€ulьних приладi в.

3.2.6 При необхiдностi проведення в примiщеннях перевiрки замiрiв показникiв
мiкроклiмату повiтряного середовища.
3.2.7 Проведення у встановленi строки з спiвробiтниками повторного iнструiстажу
з охорони працi, а також первинного iнструктажу на робочому мiсцi, якщо
необхiдно то i стажування з спiвробiтником, який влаштовуеться на роботу .

З.2.8 Перевiрка наявностi iнструкцiй з охорони працi, як по професiям, так i по
видам робiт.
3.2.9 Вибiркова перевiрка знань спiвробiтниками правил i iнструкцiй з охорони
працi.
3.2.10 Своечасна видача
lндивlдуЕrльного захисту.

спiвробiтникам спецодягу, спецвзуття та засобiв

3.2.|1 Санiтарний стан побутових та виробничих примiщень.
З.2,13.Щотримання спiвробiтниками встановленого режиму працi та вiдпочинку .

З.2.I4 Наявнiсть у пiдроздiлах плакатiв по технiцi безпеки та знакiв безпеки.
3.3. Якщо намiченi заходи по усуненню виявлених недолiкiв не можуть бути
виконанi своiми силами, то керiвник структурного пiдроздiлу повинен пiсля
закiнчення огляду проiнформувати вищого керiвника для вжиття вiдповiдних
заходiв.

4.Третiй ступiнь оперативного адмiнiстративно-громадського контролю.

4.| Третiй ступiнь проводиться комiсiею, очолюваною проректорами, деканом
факультету, згiдно з графiком перевiрок, один рш на 3 мiсяцi. До складу KoMiciT
входять декан факультету, представники профбюро факультету чи голова KoMicii
з питань охорони прачi профком, начаJIьник вiддiлу охорони працi, можуть
зЕuIучатися вiдповiднi спецiалiсти унiверситету.

4.2 Натретьому ступенi контролю необхiдно перевiрити:
4.2.I Органiзацiю та результати роботи першого та другого ступеню контролю.
4.2.2 Виконання наказiв i розпоряджень керiвника (ректора) L{FITY, MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни, .Щепартаменту освiти i науки КiровоградськоТ державноi
обласноi адмiнiстрацiТ, приписiв органiв .Щержпрацi, Щержспожспiлки, служби
охорони працi унiверситету i пропозицiй громадських iнспекторiв з охорони
працi.
4.2.3 Виконання заходiв по матерiалам розслiдування нещасних випадкiв.
4.2.4 Виконання заходiв з охорони працi, передбачених колективним договором.
4.2.5 Органiзацiя безпеки руху транспорту на територiТ унiверситету.



4.2.6 Органiзацiя безпечного зберiгання на складах п€Lливо мастильних матерiагliв,
вибухових та отруйних речовин, хiмiчних препаратiв для проведення
лабораторних робiт, обладнання, сировини та iнше.
4.2.7 Органiзацiя проведення навчання та перевiрки знань з питань охорони працi
та безпеки житт€дiяльностi спiвробiтникiв, а також працiвникiв, якi виконують
роботи з пiдвищеною небезпекою.
4.2.8 Органiзацiя проведення медичних оглядiв спiвробiтникiв, якi пiдлягають
обов'язковому попередньому та перiодичному медоглядам.
4.2.9 Наявнiсть куточкiв з охорони прачi в структурних пiдроздiлах унiверситету.
4.2.|0 Закомплектованiсть та освiдчення засобiв пожежегасiння.
4.2.|| Випробування опору iзоляцii електрообладнання та захисних засобiв.
4.3.Результати перевiрки Сгану охорони гrрацi оформляються актом i виносяться
для розгляду на спiльне засiдання факультетських учених рад, нарад
адмiнiстративно - господарськоi частини для розробки заходiв по усунЬнню
виявлених недолiкiв .Оперативний адмiнiстративно-громадський контроль за
станом охорони працi сприяе полiпшенню профiлактичноТ роботи щодо
запобiгання нещасним випадкам в структурних пiдроздiлах унiверситету.
5 Планування роботи третьоi сryпенi оперативного контролю. Журнал
оперативного контролю.
5.1. Щороку в на початку поточного року на пiдставi ана.пiзу травматизму та стану
охорони працi в унiверситетi начальник вiддiлу охорони прачi складае графiк
обстеження умов працi по факультетам та в iнших структурних пiдроздiлах
(пРОведення комiсiею третьоi ступенi адмiнiстративно - громадського контролю
за станом охорони працi).
5.2 Графiк складаеться таким чином, щоб кожен факультет, пiдроздiли ДГЧ, IОЩ
ВПРОДОВЖ РОКУ бУли обстеженi i результати обстежень в цiлому по унiверситетi
розглянуто на засiданнi Вченоi ради, на засiданнi трудового колективу, як
MiHiMyM один раз на piK.
5.З Графiк пiдписують нач€Lпьник вiддiлу охорони працi i голова KoMicii з охорони
прачi профкому, }згоджуе голова профкому, затверджуе ректор унiверситету.
5.4 KpiM записiв, якi заносяться в журн€Lл за пiдсумками першого та другого
ступенiв, У журнаЛ можутЬ заноситисЯ записи про результати перевiрок, якi
здiйснюються третьою ступеню оперативного контролю.
5.5.Журна,гl повинен бути на кафедрах У завiлуючого лабораторiями (сr.
лаборанта) в iнших структурних пiдроздiлах у керiвника робiт ( начальника

Начальник вiддiлу охорони працi
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