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ПОЛОЖЕННЯ

про органiзацiю й порядок проведення аудита охорони працi
_ в ЩентральноукраiЪському нацiональному технiчному унiверситетi

L \аzальнi полосtсення
1.1. По"тtоження про органiзацiю й гIорядок проведення аудита охорони
працi (далi - Положення) розроблено на виконання cTaTTi l3 Закону ,iПро
охорону працi> з урахуванням вимог Системи управлiння охороною працi

(далi СУОП).

1.2. Положення визначас принципи й змiст внутрiшнього аудита в галузi
охорони працi, а також типовий порядок його органiзацiI й проведення. е
обов' язковим для Bcix пiдроздiлiв унiверситету.
у питаннях, Не визначеним цим Положенням, варто керуватися
вiдповiдними нормативно
правовими актами,
також вказiвками
начшIьника вiддiлу охорони працi.
1.3. Мета аудита полягае в тому, щоб визначити вiдповiднiсть iяльностi,
спрямованоi на забезпечення безпеки працi, законодавчим нормам й iншим
нормативно-правовим актам
охорони працi,
також наявнiсть й
ефективнiсть функцiонування СУОП.
1.4. Об'сктами аудита можуть бути:
- Bci cTpyKTypHi пiдроздiли, з якиХ складастьсЯ структура унiверситету,
лабораторii, аулиторii, комп'ютернi класи, спортивнi за.ltи, столярна
дiльниця, теплопункт , насосна, майстернi та виробничi кабiнети, кабiнъти
обслуговуючоi працi й унiверситет в цiлому;
- ризики, пов' язанi з виконанням робiт й експлуатацiею об'сктiв пiдвищеноi

-

а

з

а

небезпеки;
- вимоги законодавчих й iнших нормативно-правових aKTiB;
- цiлi й завдання в г€шузi охорони працi;
- плани заходiв i програми;
- вiдповiдальнiсть за дотримання вимог з охорони працi;
- навчання й piBeнb знань працiвникiв з питань охорони працi;

-

зв'язок

особами

й

iнформацiя мiж структурними пiдроздiлами

з питань охорони

i

посадовими

працi;
й
документацiя управлiння документацiею;
- управЛiння окРемимИ складовими охорони працi, ( освiтнiй процес,науковi
дослiдження, устаткуваннЯ, експлуатацiя й iH.);
готовIliсть до дiй в умовах надзвичайних ситуацiй;
монiторинг умов працi;
невiдповiдностi й кориryвальнi (профiлактичнi) дii;

-

-

-

-

статистичнi данi;
аналiз роботи, проведений посадовими особами;
_ виявлення i усунення недолiкiв, пов'язаних з використанням
технiчних
засобiв, iнвентарю, оснаЩення, iHcTpyMeHTiB, матерiалiв, засобiв

колектиtsного та iндивiду€Lльного захисту;
- коордиItацiя дiяльностi структурних пiдроздiлiв
щодо охорони працi;

-

управлiння ризиками, тобто факторами,

якi

icToTHo впливають на

пiдвищення рiвня травматизму та розроблення заходiв щодо ix
усунення.

1.5. Розрiзняють комплексний

i

цiльовий аудити,

якi

проводяться в

плановому порядку, i оперативний (позаплановий) аудит.
1.6. Результати, отриманi за пiлсумками аудита, служать
для оцiнки стану
охорони працi
ефективностi функцiонування
унiверситетi,
вироблення управлiнських рiшень, коректування полiтики в галузi о*оро",
працi, а також базою для подання суоп унiверситету до зовнiшнього
аудита.

й

суоП в

Прuнцuпu зdiйснення ауdumа
2.|. Аулит здiйснюсться аудиторською групою на ocнoBi принципiв:
2.

- об'сктивностi;
- професiйноТ компетентностi виконавцiв;
- нез€lJIеЖностi кожногО члена аудиторськоi

групи вiд керiвника або iншого
зацiкавленоi особи пiдроздiлу, що перевiряе.
2.2. Аулиторська група формусться iз з числа провiдних спецiалiстiв
(проректор з науково
педагогiчноi роботи, головний iнженер, головний
енергетик, головний MexaHiK, iнженер по обладнанню, начЕLльник вiддiлу
охорони працi, вiдповiдальний за пожежну безпеку).
До роботи ,оrоъ
залучатися (за погодженням) уповноважена особа вiд трулового колективу з
питань охорони працi (представник профспiлки). очолюе групу спецiалiст
служби охорони працi або буль-який спецiалiст, який
до скJIаду
""од"ru
аудиторськоi групи, призначений HaKzrзoM.
2.3. Склад аудиторськоi групи (за кiлькiстю i квалiфiкацiею
фахiвцiв) може
змiнюватися в Mipy необхiдностi. Члени аудиторськоi групи повиннi мати
вiдповiднi професiйнi знання, знати порядок проведення аудита й повиннi
бути ознайомленi з дiйсним Положенням.

-

3. Управлiння ауdumом
з.1. Органiзацiю й управлiння аудитами здiйснюе нач€шьник

вiддiлу охорони

працi унiверситету, що розробляе графiки аудиторських n.p."ipon,
контролюе якiстЬ i строкИ iхнього проведення, а також
.rur"
"u"ryn"1
дiяльностi пiдроздiлiв для здiйснення заходiв з усунення
виявлених
порушень

i

недолiкiв та виконанню рекомендацiй.

з,2. Вiлповiдальнiсть за якiсть, дотримання встановлених cTpoKiB

об'сктивнiсть проведення аудита несе керiвник аудиторськоi групи.

й

4. Орzанiзацiя й провеdення ауdumа

4,1. Аулит проводиться вiдповiдно

до

графiка

в

рамках системи
контролю
i
програмою,
СУОП
затвердженою
безперервного
дirочоi
ректором
за
посадовоi
особи,
унiверситету?
участю
уповноваженоi керiвником
пiдроздiлу на увесь час роботи аудиторськоТ групи для вирiшення
вiдповiдг{их питань.
4.2. Перiодичнiсть проведення аудита встановлюсться ректором унiверситету
за пропозицiею начаJIьника вiддiлу охорони працi.
П epio duчнiсmь про ве d ення 11лано Boz о BHympiu,tH ьо zо ау dumу як правшло
о Комплексний - один раз на pik. В процесi пiдготовки унiверситетi до
роботи в новому навчапьному роцi та роботи в осiнньо-зимовий перiод
(opicHToBнo, серпень - вересень).
о Щiльовий - один раз на три мiсяцi. В рамках <<Тижня охорони працi>>
за графiком аудиторських перевiрок в унiверситетi.
ооперативний1
- щоденно перед початком робочого дня здiйснюе вiдповiда_гrьний за
стан охорони працi в структурному пiдроздiлi Виявленi порушення
усуваються в ходi перевiрки. В разi неможливостi iх усунення, порушення
записуються у журналi оперативного адмiнiстративно-громадського
контролю, який зберiгаеться в кожному структурному пiдроздiлi пiдвищеноi
небезпеки ;
- вiдповiдно до плану роботи або в разi виробничоi необхiдностi (а саме:
створення аварiйно-небезпечноТ ситуацii, нещасний випадок пiд час
освiтнього процесу, впровадження нового обладнання) здiйснюе начшIьник
вiддiлу ОП.
4.3. Програма аудита повинна бути пiдготовлена начаJIьником вiддiлу
охорони працi Й заздалегiдь (не пiзнiше нiж за мiсяць до Його проведення)
доведена до уваги вiдповiдного пiдроздiлу. Вона повинна визначати цiлi
аудита, виходячи з яких плану€ться його проведення, у т. ч. перевiрку
дотримаt{ня законодавчих норм (статей Закону <Про охорону працi>), ycix
функцiй завдань, передбачених СУОП, iншi аспекти працеохоронноi
:

i

дiяльнос,гi.

Обсяг програми (глибина аулита) запежить вiд характеру дiяльностi й
наявностi об'ектiв робiт пiдвищеноi небезпеки в пiдроздiлi, у якому

i

заплановане проведення аудита, вiд мiсця пiдроздiлу в cTpyKTypi
унiверситету, а також вiд частоти проведення й результатiв попереднiх

аудитiв.
4.4. Вiдповiдно до програми в процесi первинного аудита, з€lзвичай, повиннi
бути знайденi вiдповiдi на питання:
як реалiзуеться полiтика в галузi охорони працi в унiверситетi, чи
позначенi ocHoBHi напрямки дiяльностi пiдроздiлу на поточний piK.
- чи вчасно забезпечуються працiвники ЗIЗ;
- чи витримуються законодавчi норми з охорони працi жiнок, неповнолiтнiх,
iнвалiдiв ;

органiзована робота з розробки, впровадження й забезпечення
працiвникiв нормативних документiв (правил, положень, iнструкцiй з
охорони працi, посадових iнструкцiй), що визначають порядок безпечного
провадження робiт Й процесiв, розподiл обов'язкiв, повноважень,

яК

ВiДПОВiДаЛЬНОСТi; ЧИ ОЗнайомленi з ними вiдповiднi категорiТ
працiвникiв;

-

чи розподiленi обов'язки, чи призначенi вiдповiдальнi особи за технiчний
стан iнженерних споруджень, технiко-технологiчних й енергетичних систем,
устаткування, механiзмiв, у першу чергу об'ектiв пiдвищеноi небезпеки, за
ikую безпечну експлуатацiю, за загаJIьноорганiзацiйне забезпечення, iншi

напрямки працеохоронноТ дiяльностi;
- чи з€Lлучаються до участi у вирiшеннi питань охорони працi профспiлки;
категорiй
первинних та перiодичних медичних оглядiв;
- як органiзоване навчання з питань охорони працi, чи дотримуються строки
навчання й перевiрки знань;

як злiйснюеться фiнансування охорони працi, якi обсяги видiлених
фiнансових коштiв у порiвняннi з нормативами, чи ведеться вiдповiдний

облiк;

як висвiтленi питання охорони працi у колективному договорi, чи

комплекснi цiльовi заходи щодо полiпшення
умов працi
безпеки виробничих процесiв й як вони виконуються;

-

й

е

пiдвищення

чи дотримуються вимоги з охорони працi при експлуатацii, peMoHTi
засобiв

виробниtдтва;
- чи забезпеченi працiвники санiтарно-побутовими
умовами та iнше.

У

ходi наступних аудитiв можуть бути поставленi й iншi питання, якi

обмовленi програмою.

4,5, Перед перевiркою повинен бути пiдготовлений контрольний лист

ресстрацii даних аудиту до якого заносяться невiдповiдностi, виявленi в ходi
аудита (додаток 1 ).
4,6, За РеЗУЛЬТаТаМИ аУДИТа Повинна бути дана вiдповiдно
до встановленого
порядкУ оцiнка рiвня виробничого травматизму й заг€ulьноорганiзацiйноi
дiяльностi.

5. Оформлення резульmаmiв ауdumа й iнформацiя
5,1, Пiсля закiнчення аудита повинна буiи проведенu пiд.уrкова зустрiч
аудиторськоi групи з керiвником пiдроздiлу, де проводився аудит,
для
ознайомлення з результатами й попереднiми висновками.
5,2. За результатами аудита в 10-денний TepMiH повинен бути
оформлений i
направлений керiвниковi вiдповiдногО пiдроздiЛу звiТ за
формою (додаток
2), У звiтi повинний наводитися стислий i чiткий опис
фч*r"rrrого стану
суоп пiдроздiлу, зазначенi виявленi недолiки, зробленйй
висновок про
наявнiсть (вiдсутнiсть) у пiдроздiлi необхiдноi нормативно-правовоi
бази,
ефективностi функцiонування Суоп i дотримання законодавчих норм.
залежно вiд результатiв (як висновки) можуть наводитися
рекомендацii про проведення повторного аудита з метою перевiрки

виконання рекомендацiй й усунення порушень, недолiкiв, виклацених
за
результатами попереднього аудита.
5,3, Iнформацiя про результати аудита повинна бути
доведена на однiй з
нарад за участю ректора (проректора), до вiдома керiвникiв ycix
структурних
пiдроздiлiв. KpiM того, результати аудита в тижневий строк з моменту
одержання звiту повиннi бути обговоренi за
участю начальника вiддiлу
охорони працi вiдповiдному пiдроздiлi з керiвниками структурних
пiдроздiлiв.

у

уважаеться завершеним, якщо виконанi Bci
11
_1rоrт програмою
передоаченl
й
Положенням,

пiдроздiл.
5.5. Про прийнятi заходи

а звiт

дiйсним

i

процедури,

спрямований у

виконання рекомендацiй керiвник, пiдроздiлу

зобов'язаний наприкiнцi кожного минулого кварт€lлу (до повного

виконання) iнформувати вiддiл охорони працi.
5,б, Результати аудита перебувають
контролi нач€Lльника вiддiлу
охорони працi, поки не будуть виконанi Bci
рекомендацii й ycyHyTi Bci
виявленi недолiки, зазначенi у звiтi.
5,7, Матерiа-гlи кожного аудита комплектуються пiд
реестрацiйним номером
(для цього повинен вестися журнuLл оdлiку аудитiв).
!Ь складу матерiалiв
включаються: програма (план) аудита, письмове повiдомлення
про аудит,
пiдсумковий аудиторський звiт, заповненi контрольнi листи,
копiI планiв
коригув€rльних дiй.

"u

Положення розробив:
Начальник вiддiлу ОП

Г.Горбачова

Узгоджено:
Проректор з науково-педагогiчноi
роботи

Юрисконсульт

е:

L

А.Кириченко

м.головiнський

до положення про
"#Hfi?.lJ
проведення аудита
охорони
працi в ЩНТУ

[{ентральноукраiъський нацiональний технiчний
унiверситет
Контрольний лист ре€страцiI даних про невiдповiдностi,
виявленi в ходi
аудита

Перевiрка J\гч_

!ата проведення

Пiдроздi",r, що пiдлягае аудиту.

Керiвник пiдроздiлу

(назва)

(прiзвище iнiцiалф

Аудитор

(прiзвище iнiчiапи)

Об'скт(и) аудита:

J\rb

зlп

Виявленi
невiдповiдностi

1

2

Порушення
документа

J\b

нормативного

(найменування)
a
J

Пiдпис аудитора
З результатами аудитаознайомлений
i згодний:

Примiтка
4

Додаток 2
до Положення про органiзаuiю
проведення аудита охорони
праui в I_{HTY

[(ентральноукраiнський нацiональний технiчний унiверситет
Звiт про проведення аудита охорони працi
Перевiрка

ЛГs_

ffата проведення

Пiдроздi.ll, що пiдлягае аудиту
(назва)

Керiвник пiдроздiлу

(прiзвище iнiчiали)

Склад аудиторськоI групи:
Голова
(посада, прiзвище, iнiчiали)

Члени:

(посада, прiзвище, iнiчiали)
(посала, прiзвище, iнiчiали)
(посала, прiзвище, iнiчiали)

Об'скт(и) аудита:

(лослiлжувана зона, склад документiв, елементiв СУОП й iH.)

Мета аудиту:

(короткий опис мети аулиту)

Результати, висновки

Рекомендацii

з

виконання коригувальних дiй:

Голова
(пiлпис, прiзвище, iнiчiали)

Члени:

(пiлпис, прiзвище, iнiцiали
(пiлпис, прiзвище, iнiшiапи)
(пiлпис, прiзвище, iнiцiали)

Керiвник пiдроздiлу
(пiдпис, прiзвище, iнiчiапи)
((
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