ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ректора I+ITY
вiд22. ||.202lp.
Jъ 48-03
положення

про органiзацiю роботи з охорони працi та безпеки
житт€дiяльностi учасникiв
освiтньогtl процессу в ЩентральноукраТнському нацiональному
теiнiчному

унiверситетi.

1. Загальнi положення.

1,1,

положення розроблено вiдповiдно "Положення про органiзацiю
працi та безпеки життедiяльностi
освiтнього процесу
в установаХ i закладах освiти, затвердженого нак€учасникiв
вом MiHicTepcTBoM о."irи i
науки УкраIни вiд 26.12.2018 М1669, зареестрованого в
MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 2з.01.2018 за J\Гs 100/3|552 i поширюсться на Bci cTpyкTypHi
пiдроздiли
унiверситету.
1,2, I]e положення визнача€ сдину систему органiзацiТ
роботи з охорони працi
та безшеки життедiяльностi
ocBiTHbb.o
,rроцесу (здобувачiв вищоi освiти
учасникiв
та працiВникiв)' а такоЖ обов'язКи керiвнИкiв та посадовИх
осiбуНiверситеТУ Щодо
забезпечення здорових
безпечних умов навч€tльно-виховного
запобiгання травматизму його
"pou..ii
учасникiв.
1,2, Щентр€tльноукраiъський
нацiональний технiчний унiверситет (далi
унiверситет) у своiй дiяльностi керуються чинним законодавством, нормативноправовими актами з охорони працi, цим Положенням.
I_{e

роботи з охорони

i

1,3,

Органiзацiя роботи

з

охорони працi

та безпеки

унiверситетi покладаеться на ректора унiверъитету.

життедiяльностi

в

Навчu,y та

перевiрка знань з питанъ охорони працi та безпеки
життсдiяльностi здобувачiв освiти та працiвникiв yri".p."r.ry
проводяться
1,4,

ВiДПОВiДНО ДО ТИПОВОГО ПОЛОЖення про порядок
проведення навчання i перевiрку
ЗНаНЬ
ПИТаНЬ ОХОРОНИ ПРаЦi, ЗаТВеРДЖеНОГО
KoMiTeTy
_ УаКаЗОМ !ержавного
УкраiнИ з наглядУ за охороною працi вiд26 сiчня 2005

З

року м l5, зареестрованого
в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 15 лютого 2005
за
"lTs 2зllI051l (iз змiнами)
(далi - Типове положення), та Положення пророку
порядок проведення навчання i
перевiркИ знанЬ з питанЬ охоронИ працi та безпеКи
життеДiяльностi в IШТУ (далi
Положення
про
навчання)
-

Iнструктажi з питань охорони працi iз здобувачами вищоi
освiти та
працiвниками унiверситету проводяться вiдповiдно
до Типового положення.
Iнструктажi з питань безпеки життедiяльностi, якi мiстять
питання охорони
1,5,

здоров'я, пожежноi, радiацiйноi безпеки, безпеки
дорожнього руху, попередження
побутового травматизму проводяться вiдповiдно
до Положar"" про навчання.

2.

2

обов'язКи посадОвих осiб та органiзацiя роботи з охорони працi
та безпеки житт€дiяльностi в унiверситетi.

Ректор:
l ) е вiдповiдальним за створення безпечних
умов освiтнього процесу згiдно
iз законодавством про охорону працi, цим Положенням; не дозволяе проведення
освiтнього процесу за наявностi шкiдливих та небезпечних
умов;
2) вiдгrовiдно до Типового положення про службу охорони працi створюе в
закладi освiти службу охорони працi, безпеки життедiяльностi ("iддiп оrоро",
працi), яка безпосередньо пiдпорядковуеться йому; призначас вiдповiдальнЙх за
органlзацlю роботи з охорони працi та безпеки життедiяльностi в
унiверситетi i
визначае ix функчiональнi обов'язки, забезпечуе функцiонування системи
управлiння охороною працi;
3) призначае наказом осiб, вiдповiда_гrьних за стан охорони працi в
структурниХ пiдроздiлах, аудиторiях, лабораторiях, майстернях, спортз€Lлах
комп'ютерних класах тощо.
4) затверджуе посадовi iнструкцii керiвникiв структурних пiдроздiлiв,
працiвникiв з обов'язковим блоком питань з охорони працi та 'безпеки
1.

життедiяльностi;

5) уживае заходiв щодо приведення iнженерно-технiчних

комунiкацiй,
устаткування, обладнання у вiдповiднiсть до чинних стандартiв, правил, норм з
охорони працi;
б) укладас колективний договiр, що мiстить роздiл з охорони працi та
безпеки жит,гедiяльностi i забезпечуе його виконання;
7) забезпечуе виконання вимог нормативно-правових aKTiB з питань охорони
працi' заходiВ
охоронИ працi та безпекИ життедiЯльностi, ,rередбu.rЪн"х
колективним договором, приписiв органiв Щержпрацi, пропозицiй профспiлкового

з

KoMiTeTy.

8) на засiданнях Вченоi ради, ректорату, нарадах керiвникiв структурних
пiдроздiлiв органiзовуе звiтування з питань профiлч*r"*" rрч"rur"зму, виконаннrI
заходiв роздiлу з охорони працi та безпеки життедiяльностi колективного

договору, видае накази, розпорядження з цих питань;
9) оргаНiзовуе профiлаКтичнУ роботУ щодО попередЖення травматизму i
зниження захворюваностi серед здобувачiв освiти та працiвникiв
унiвърситету;

10) органiзовус роботу

з

розробки програми вступного iнструпruйу та
забезпечУе провеДеннЯ Bcix видiв iнструктажiв, а саме з охорони працi
ВiДПОВiДНО ДО ТИПОВОГО ПоЛоження, з безпеки життсдiяльностi вiдповiдно
до
Положення про навчання;
I 1) органiзовуе роботу щодо
розроблення та перiодичного перегляду один
раЗ на 5 poKiB: iнструкцiй з охоронИ працi длЯ працiвникiВ вiдповiдно до
положення про розробку iнструкцiй затвердженого нак€вом Мiнсоцполiтики
30.03.2017р.JФ526 (далi - Положення про
розробкУ iнструкцiй); iнструкцiй з
безпекИ пiД чаС проведеннЯ навчаннЯ длЯ з!обувачiВ bb"iT"
"iдrrо"Й"о до
Положення про навчання;
12) сприяе здiйсненню громадського контролю за додержанням вимог
норматиВно-правОвих aKTiB з питань охорони працi;
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13) контролюе забезпечення здобувачiв вищоi освiти та працiвникiв
унiверситету спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами iндивйуального

захисту згiдно з Положенням про порядок забезпечення працiвникiв
спецiальним
одягом, спецвзуттям.
14) забезпечуе навчання з питань охорони працi та безпеки
житт€дiяльностi
ЗДОбУВаЧiВ ВИЩОТ ОСВiти та працiвникiв
унiверсЙтету вiдповiдно до положення
про навчання;

15) сприrIе виконанню органiзацiйно-технiчних заходiв

упровадження
системи стандартiв безпеки працi, проведенню атестацii
робочих мiсц" ,u yro"ur"
працi;

1б) органiзовуе проведення обов'язкових попереднiх та перiодичних

медичних оглядiв працiвникiв унiверситету вiдповiдно
до Порядку проведеннrI
медичних оглядiв певних категорiй, затвердженого нак€вом
Мiнiстер.r"Ъ Ь*оро",
здоров'я УкраiЪи вiд2l травня 2оо7
року }lb 246 (iз змiнами);
17) не дозволяе виконання робiт, якi негативно впливають
на здобувачiв
вищоi освiти i працiвникiв унiверситету та стан
довкiлля;

18) здiйснюс постiйний зв'язок

з

органами виконавчоi влади

та
громадськими об'еднаннями щодо запобiгання травматизму
серед здобувачiв
вищоi освiти та працiвникiв унiверситету;
19) при HacTaHHi пiд час освiтнього процесу нещасного
випадку вживае
заходiв, передбачених Положенням про порядок
нещасних
розслiдування
випадкiв,
професiйних захворювань та u"uрit
виробницiвi та Положенням

РОЗСЛiДУВаННЯ НеЩаСНИХ ВИПаДКiв

здобувачами вищоi освiти..

"u o."irr"o.o процесу,
пiд час
що

про
ст€tлися iз

2. Проректор з науково педагогiчноI
роботи:
1) органiзову€ i контролюе виконання керiвниками

структурних пiдроздiлiв
(факультетiв, кафедр, вiддiлiв,центрiв тощо)
заходiв щодо створення безпечних i
нешкiдливих умов освiтнього процесу;
2) забезпечус впровадження вiдповiдних
вимог нормативно-правових aKTiB з
питань охорони працi та безпеки життедiяльностi
в ос"iйiй процес;
3) контролюс проведення
улаштування i обладнан"" uудrrорiй, майстерень,
лабораторiй, комп'ютерни* *пu.i",.пфrзалiв тощо;
4) здiйснюе контроль за безпечним використанням
навчutльного обладнання,
приладiв, хiмреактивiв тощо, що використовуються
пiд час освiтнього процесу,
ВiДПОВiДНО ДО ТИПОВИХ ПеРеЛiкiв, ,ur".рд*.ir">r
наказом MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни;
На ТРИ
.,._,ллjJ_:Y'Р€}Зз охорони РОКИ ОРганiзовуе навчання i перевiрку знань працiвникiв
унlверситету
працi та безпеки життедiяп""Ь.ri,

ОЪр" участь у складi
KoMicii з перевiрки знань;
контролюе проведення iнструктажiв
охорони працi, безпеки
життедiяльностi
здобувачами освiти, працiвниками
пiдпорядкованих
структурних пiдроздiлах;
8) забезпечус робоry щодо
розроблення i перiодичного перегляду (один
На 5 PoKiB) iНСТРУКЦiй з охорони працi
раз
для працi"йi;
та iнструкцiй
з безпеки пiд час проведення навчання
для здобувачiв вйщоi Ьсвiти, при виконаннi

7)

iз

з

в

у;й.rr.rу

практичних, лабораторних робiт

маистернях тощо;
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у

навчЕlIIьних

кабiнетах,

лабораторiях,

9)

бере участь

1l)

сприяс здiйсненню громадського контролю за додержанням вимог

у

з

працi, безпеки
життедiяльностi колективного договору;
10) контролюе дотримання працiвниками пiдпорядкованих структурних
пiдроздiлiв унiверситету посадових iнструкцiй у частинi забезпечення охорони
працi, безпеки життедiяльностi;
розробленнi роздiлу

охорони

нормативно-правових aKTiB з питань охорони працi.

3. fieKaH факультеry:
1) забезпечуе створення безпечних i нешкiдливих
умов освiтнього процесу;

2)

забезпечуе проведення навч€UIьних занять, виробничоi ,rpu*r"*"
студентiв, науково-дослiдних та iнших робiт на кафедрах,
у студентських
наукових ryртках i наукових товариствах вiдповiдно до вимог нормативно-

правових aKTiB з питань охорони працi;
3) керуе розробленняМ i перiодичниМ переглядом iнструкцiй з охорони
працi
та iнстрУкцiй З безпекИ життедiЯльностi пiд час проведення навчання,
узгоджуе ik
iз службою охорони працi та подае на затвердження
ректору унiверситету.
4) органiзовус на факультетi проведення iHcTpy*ru*i"
дп" здобу"uri" вищоi
освiти питань безпеки життедiяльностi;
5) забезпечуе навчання та перевiрку знань працiвникiв
факультету з питань
охорони працi, безпеки життедiяльностi;

6) сприяе здiйсненню громадського контролю за додержанням вимог
нормативно-правових aKTiB з питань охорони працi;
8) контролюс внесення питань з охорони працi, безпеки житгедiяльностi
в
ПiДРУЧНИКИ, НаВЧаЛЬНi i методичнi посiбники з
дисциплiн, що викладаються на
кафедрах факультету;
9) забезпечуе спiльно з представником профспiлки систематичний
розгляд
на засiданнях факультету стану умов працi та навчання пiдроздiлах,
ор.йirо"у"
у
вивчення, узаг€Lпьнення i поширення передового
досвiду. о*Ъро", прuцi, безпеки
життедiяльностi;
10) бере участь у проведеннi мiжкафедраrrьних нарад,
конференцiй з питань
охорони працi, безпеки життедiяльностi;
11) бере участь у розробленнi окремого
роздiлу з охорони працi, безпеки
життсдiяльностi колективного договору.
4. Завiдувач кафедри:
1) е вiдповiдальним за створення безпечних i нешкiдливих
умов освiтнього
процесу на кафедрi;
z) вносить питання з охорони працi, безпеки життедiяльностi
2)
в ocBiTHi
про|рами, методичнi рекомендацii до лабораторних
робiт, курсових та дипломних
робiт i проектiв;

i перiодичний перегляд (один piш на 5 poKiB)
iНСТРУКЦiЙ З ОХОРОНИ ПРаЦi Та iНструпцlИ з
безпеки пiд час проведення навчання,
3) органiзовуе розроблення

узгоджус Тх iз службою охорони працi унiверситету та подае на затвердження

ректору;
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4) проводить з кожним працiвником кафелри
iнструктажi з охорони працi,
оформляе у журналi вiдповiдно
до Типового положення.
5) органiзовуе проведення iз здобуrачами вищот
освiти iнструктажiв з
охорони працi та безпеки життедiяльностi;
6) забезпечуе навчання пер.вiрку знань питань
охорони працi
працiвникiв, якi працюють в
умовах .riд"ийеноi небезпеки;
7) складае i направляе заявки на придбання
спецодяry, спецвзуття та iнших
ЗаСОбiВ iНДИВiДУаЛЬНОГО ЗаХИСТу
дп" ,rрчцiвникiв кафедри згiдно з положенням
про порядок забезпечення працiвникiв
спецi€UIьним одягом, спецiальним
взуттям;
8) забезпечуе своечасну явку на перiодичний
медичний
огляд
пiдлеглих
працiЪникiв вiдповiдно до ПорЙку .rрЬ".д."""
медичних
оглядiв
певних
категорiй, затвердженого наказом МiнiстЁр.r"u
о*орони здоров'я
Украiни вiд 21
-AvH'
травня 2007 року Np 246 (iз змiнами);
9) Очолюе робоry II сryпенi адмiнiстративно-громадського
контроjIю на кафедрi
та органiзовус цю роботу на piBHi I ступеня
майстернi,
кабiнетi,
аудиторii тощо, здiйснюе спiлiно з представником
" профспiлкилабораторiil
контроль за станом
охорони працi та безпеки життсдiяльностi;
10) бере участь у розробленнi о*р"rо.о
роздiлу з охорони працi та безпеки
життедiяльностi колективного
договору;
1l) TepMiHoBo повiдомля€ ректора та службу
охорони працi унiверситету
про кожний нещасний випадок,
.,u.
трапився
що
пiд
o."ir"io.o процесу; вживае
заходiв, передбачених положеннями про
порядок розслiдування нещасних
випадкiв.

i

з

-

5, Завiдувач навчальною лабораторiею
(ст.лаборант):
1) е вiдповiдальним за безПечниЙ.ru"
робочих ,i.ri", оЪладнання, приладiв,
iHcTpyMeHTiB, iнвентарю тощо;
2) не допускае до проведення навч€шьних
занять або робiт здобувачiв вищоi
ОСВiТИ Та ПРаЦiВНИКiВ
без

Y"i".P.rr.ry
передбаченого .rйо".у, спецвзуття
та
iнших засобiв iндивiдуал""о"о захисту;
3) вимагае у встановленому порядку
забезпеченнrI спецодягом, спецвзуттям
та iншими засобами iндивiдуального захисту
здобувачiв освiти та працiвникiв
кафедри згiдно з Полож"""" про порядок
забезпечення працiвникiв спецi€tльним
одягом, спецiальним взуттям.
4) вiдповiдно до цього Положення
розробляс i переглядае (один
на 5
pokiB) iнструкцii з безпеки пiд час
проведення навчання в лабораторiях, раз
навч€lльнх
-ВИРОбНИЧИХ iuИ"r"рr"r, навчЕlльних
господарствах,

Хffi*j;- 1Ж1'#},
5)

дозволяе використання обладнання, встановленого

кабiнетах, аудиторiях,

в

лабораторiях,
навч€Lлъних господарстRах,
передбачено
що
типовими
перелiками, затвердженими MiHicTepcTBoM
;;;r, i науки УкраiЪи;

6) контролюе дотримання б...r."""* i
неЙiдп";;; умов
o."ir" на пiдприемствах, в

ВИРОбНИЧОi ПРаКТИКИ ЗДОбУВаЧiв
вищоТ
органiзацiях, не дозволяе виконання

робiт, не пер.едбu""""*

7) проводить iнструктажi з охорони
працi пiд час

процесу;

проведення

установах i

yrouur" договору;

"Ь"й",rо-виробничого

8) проводить
дrrvrt,J\lc..r\l
\lддU iнструктажi

проведення викладачем;

6

J

безпеки ,ки'r-r,елlЯЛЬносТ1
\rEJllýirtи
житгедiяльностi

або конТролюс
аоо

ix
lx

9) бере участь у розробленнi окремого роздiлу з охорони працi, безпеки
життсдiяльностi колективного договору;
10) TepMiHoBo повiдомляе завiдувача кафедри, службу охорони
працi
унiверситету про кожний нещасний випадок, Що трапився з
освiтнього
процесу, органiзуе при потребi надання ,ror.p.rirrory учасником
домедичноi допомоги,.
вживас заходiв, передбачених положеннями про порядок
розслiдування нещасних
випадкiв.
б. Викладач:
1) е вiдповiда-гrьним за збереження життя
пiд час освiтнього процесу;

2)

i здоров'я здобувачiв вищоi освiти

забезпечуе проведення освiтнього процесу,

що регламентуеться
законодавчими та нормативно-правовими актами з питань
охорони працi, бЁзпеки
життедiяльностi;
з) органiзовуе вивчення здобувачами вищоi освiти
правил i норм з охорони
працi, безпеки життедiяльностi;
4) проводить iнструктажi iз здобувачами вищоi
освiти:
з охорони працi - пiд час проведення трудового виробничоi
практики
вiдповiдно до Типового положення;
з безпеки життедiяльностi - пiд час проведення
навч€tльних занять;
вступний_ на початку навч€Lльного
року - з реестрацiею вступного
iнструктажу з безпеки життедiяльностi здобувачЬ
вищоi Ьсвiти в курналi облiку
навч€Lпьних занять чи журналi
у
ресстрацii проведення iнструктажiв встановленоi
форми (додаток l);
первиннИй, позапЛановий, цiльовий iнструктажi
- з реестрацiею в журналi
реестрацii первинного, позапланового, цiльовоiо iHcTpykru*i"
здобувачiв освiти з
безпеки життедiяльностi (додаток 1);
iнструктажi перед початком заняття (новоi
теми, лабораторноi, практичноТ

роботи тощо)-

форми (додаток

з

реестрацiсю

l);

в

журналi реестрацii iнструктажiв встановленоi

5) здiйснюс контроль за виконанням здобувачами
вищоi освiти правил
(iнструкцiй) з безпеки;
6) проводить профiлактичну
роботу щодо запобiгання травматизму серед
здобувачiв вищоi освiти пiд час о."й""о.Ь
прЬц..у;
7) провоДиТЬ профiлактичнУ
99боту "Ър"д здобувачiв вищоi освiти щодо
вимог особистоi безпеки побутi (лiт
у
, Ъuдr"r"uлirrих сиryацiях, дорожнiй рух,
rlacTb у масових заходах, перебування в громадських мiсцях,

на об'ектах мережi
торгiвлi тощо);
8) при HacTaHHi пiд час освiтнього процесу
цещасного випадку вживае
заходiв, передбачених положеннями про
порядок розслiдування нещасних
випадкiв.

7

Начальник iнформацiйно - обчислювального центру (Iоц)
1) здiйснюе безпосередне керiвництво i е вiдповiдал"й за органiзацiю i
виконання робiт у пiдпорядкованому структурному пi
7.

законодавства з охорони працi;

2)

забезпечуе безпечниЙ стан закрiплених примiщень,
робочих мiсць,
здiйснюе нагляд за правильним
беiпечним використанням обладнання,
комп'ютернот технiки, що працюють пiд його наглядом;
3) здiйснюе розробку i перегляд у iнструкцii з охорони працi пiд час
експлуаТацii обладнання, комп'ютерноi технiки, приладiв,
конкретних
""iaо"ч"ня
робiт;
4) проводить iнструктажi з питань охорони працi з пiдлеглими
працiвниками
з реестрацiею в журн€tлi вiдповiдно до Типового положення;
5) забезпечуе перiодичне проходження навчання i перевiрку
знань пiдлеглих
працiвникiв з питань охорони працi;
6) забезпечуе своечасну явку працiвникiв пiдпорядкованого пiдроздiлу
на
перiодичний медичний огляд вiдповiдно до Порядку проведення
медичних оглядiв
певних категорiй, затвердженого наказом MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УкраТни
вiд21 травня 2007 року J\Ъ 246;
7) проводить оперативнi збори з працiвниками IоЦ за
результатами
проведеннЯ першогО ступеня контролю за станом охорони
прчцi, ; також з
розглядае випадки порушення вимог iнструкцiй з охорони працi працiвниками
i
здiйснюс заходи щодо усунення виявлених недолiкiв i пЪрушень;
8) бере участЬ у розробленнi окремого
роздiлу , Ъ*оро"и працi, безпеки

i

життедiяльностi колективного договору;

9)

сприяе здiйсненню громадського контролю

за додержанням вимог
нормативно-правових aKTiB з питань охорони працi;
10) при HacTaHHi пiд час трудового процессу нещасного
випадку вживае
заходiв, передбачених Положенням про
розслiдування нещасних випадкiв.
3, Органiзацiя роботи з охорони працi пiд час проведення
науково-дослiдноi дiяльностi в
унiверситетi.

Проректор з HayкoBoi роботи:
l) органiзовус роботу та iдiйснюс контроль за виконанням
заходiв щодо
створення безпечних i нешкiдливих
пiд
час
проведення
умов
науково-дослiдних,
дослiдно-конструкторських i iнших наукових
робiт, а також у студентських
наукових товариствах, вiдповiдно
до законодавства про охорону працi, цього
Положення;
1.

2)

органiзовуе навчання i перевiрку знань
з охорони працi, безпеки
ЖИrГСДiЯЛЬНОСТi НаУКОВИХ, Науково-педагогiчrtих
працiвникiв структурних
пiдроздiлiв;

3) органiзовуе
5)
органiзовуе роботу щодо
розроблення i перiодичного

;:Ж:х*;#:::::-:,о,111Зji:
j*Ул l::lУlтi
r Ж'#:::::* :::,
;;,;;;ъ;ы;,#;#;i
:

i'lz оrr-лrrл,,.--.
ix
виконання;

перегJUIду

наукових. робiт; для затверджуе в
з :li:l1nn"
охор о -, пр uц i, *" оi Ь,"
lдних
; ;;;
"
";;:;;"#
1дроздlлах,
контролюе
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5) бере участь у розробленнi окремого розлiлу з охорони працi, безпеки

життсдiяльностi колективного договору;
б) сприяе здiйсненню громадського контролю за додержаннrIм вимог
нормативно-правових aKTiB з питань охорони працi;
7) Повiдомляе ректора та службу охорони працi унiверситету про нещаснi
випадки, що стЕtIIися з працiвниками, здобувачами вищоi освiти пiд час проведення
науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських
iнших наукових робiт,
органiзовуе надання домедичноi допомоги потерпiлим..

та

Керiвника методично - органiзацiйного вiллiлу
l ) е вiдповiдальним за створення безпечних i нешкiдливих умов працi
пiдлеглих, здiйснюс безпосередне керiвництво i е вiдповiд€шьним за органiзацiю
та дотримання безпечних i нешкiдливих умов проведення науково-дослiдних,
2.

вiдповiдно до законодавства з охорони працi, цього Положення;
2) проводить з кожним працiвником вiддiлу iнструктажi з охорони працi,
оформляс у журналi вiдповiдно до Типового положення.
3) органiзовус проведення науково-дослiдних робiт лише за наявностi
примiщень, приладiв, обладнання, устаткування, що вiдповiдають вимогам
системи стандартiв безпеки працi, правилам i нормам з охорони працi та приЙнятi
до експлуатацii;
4) розглядае i подае на затвердження проректору з науковоi роботи договори

на науково-дослiднi

i

дослiдно-конструкторськi роботи пiсля погодження ix

службою охорони працi;
5) бере участь у розробленнi окремого роздiлу
життсдiяльностi колективного договору;

6) сприяе здiйсненню

з охорони працi, безпеки

громадського контролю

за

додержаннrIм вимог

нормативно-правових aKTiB з питань охорони працi;
7) . Повiдомляс ректора та службу охорони працi унiверситету про нещаснi
випадки, що стulJIися з пiдлеглими при виконаннi ними службових обов'язкiв та зi
здобувачами вищоi освiти пiд час проведення науково-дослiдних, дослiдноконструкторських i, органiзовус надання домедичноi допомоги потерпiлим.

Керiвник науково-дослiдноi роботи (теми):
l) здiйснюе безпосередне керiвництво i с вiдповiд€lльним за органiзацiю i
забезпечення безпечних i нешкiлливих умов проведення науково-дослiдноi i
дослiдно-конструкторськоi роботи вiдповiдно до законодавства з охорони працi,
3.

цього Положення;

2) органiзовус проведення науково-дослiдноi роботи лише за

примiщень, приладiв, установок, обладнання, устаткування,

що

наявностi
вiдповiдае

вимогам стандартiв безпеки працi, правилам i нормам з охорони працi;
3) вiдповiдас за безпечну експлуатацiю приладiв, установок, обладнання, а
також захисних, , контрольно-вимiрювальних приладiв, посудин, що працюють
пiд тиском, Тх безпечне використання;
4) проводить первинний (на робочому мiсцi), повторний, позаплановий
iнструктажi
охорони працi iз учасниками освiтнього процесу вiдповiдно
доТипового положення, допускае до самостiйноi роботи;

з

9

5) розробляе iнструкцii, методичнi вказiвки щодо безпечного використання
нових матерiа-гriв, обладнання, проведення вiдповiдних процесiв;
6) сприяе здiйсненню громадського контролю за додержанням вимог
нормативно-правових aKTiB з питань охорони працi;

7)

у

з

бере участь
розробленнi porlirry
охорони працi, безпеки
життсдiяльностi колективного договору ;
8) TepMiHoBo повiдомляе завiдувача кафедри та службу охорони працi
унiверситету про кожний нещасний випадоК, Що трапився пij час ,rро".д."*r"
науково-дослiдних робiт, органiзуе надання домедичноi
допомоги потерпiлому та
вживас заходiв, передбачених
положеннями про розслiдування нещасних
випадкiв.
бiблiотеки:
1) здiйснюс безпосереднс управлiння охороною працi
у бiблiотецi i несе
вiдповiдальнiсть за створення здорових, безпечних
умов згiдно з чинним
законодавством мiжгалузевими i галузевими нормативними,
iнструктивними
документами з охорони працi, нак€вами ректора
унiверситету;
2) вiдповiдас за безпечний стан робочих
мiсць працiвникiв бiблiотеки,
4. Щиректор

безпечнУ експлуаТацiю обладнання, технiчних ,чйбi"

використовуються в бiблiотецi;

навчанIUI, якi

3) проводить Bci види iнструктажiв з кожним працiвником
бiблiотеки i
оформляе журналi

вiдповiдно до Типового положення.
у
4) проводить оперативнi збори з працiвниками бiблiотеки
за результатпми
проведення першого ступеня контролю за станом
охорони прuцi, u ..u*o* з
випадки
порушень
розглядае
вимог iнструкцiй з о"ороrr" .rрuцi працiвниками
i
здiйснюе заходи щодо усунення виявлених недолiкi"
i порушеiu;
5) розробляе перiодично переглядае iнструкцii'" охорони
працi для
персон€Lлу бiблiотеки;

i

з

б)

бере
.участь у розробленнi роздiлу
житгедiяльностi колективного договору

з

охорони працi, безпеки

;

7) при HacTaHHi пiд час трудового процессу нещасного
випадку вживае
заходiв, передбачених
Положенням про розслiдуваI{ня нещасних випадкiв.

4,Органiзацiя роботи з охорони працi та безпеки
житт€дiяльностi
позаунiверситетськоi дiяльностi.

пiд час

Керiвник центру виховно[
роботи:
1) уживае необхiдних .u*одi"
щодо створення безпечних i нешкiдливих
умов, виконання санiтарно-гiгiенiчних норм i вимог з
охорони працi, безпеки
життедiяльностi пiд час навч€tльно
-виховноi роботи та проведення поза
аудиторних заходiв;
1.

2) контролюе

i

надае методичну допомогу керiвникам
-.р клубiв, rypTKiB,
Й
и х о б' Й,
о м ад с ьких
";.:
ЖiJT питань
ро б i т
:::,|'Т] il 1р|1":
безпечних
", ",
нешкiдливих умов
"TliH'
::i:
_:
.створення
працi
i вiдпочинку
здобувачiв вищоi освiти з запобiгання
травматизму;

H#TI;

3)

проводить iнструктажi

з

l0

охорони працi, безпеки житгедiяльностi

KypaTopiB академiчних груп, виклацачiв та iнших-осiб, якi за_гlученi
до органiзацii
поза аудиторноi роботи;

4) органiзовуе профiлактичну робоry серед здобувачiв вищоi освiти

з

охорони працi, безпеки життсдiяльностi пiд час оъвiтнього rrроц".у;
5) здiйснюе контроль за станом охорони працi пiдпор"дкованих
"
пiдроздiлах;
6) TepMiHoBo повiдомляс ректора та службу охорони працi
унiверситету
про нещаснi випадки, що ст€tлися з учасниками освiтнього процесу
пiд час
навч€tльно
виховноi роботи, проведення позааудиторних .u*o!i", органiзовуе
надання першоi домедичноi допомоги потерпiлим
положенням про порядок розслiдування нещасних

-

2.

Керiвник студенсько - молодiжного клубуо гуртка, секцii., тренер:
1) забезпечуе безпечний стан робЬчих йi.ц", безпе"ну експлуатацiю

обладнання, приладiв, iHcTpyMeHTiB, .rrорrr""ого спорядження
(iнвентарю) тощо;

2) проводить iнструктажi з охорони працi з працiвниками
та iнструктажi

з
безпеки життедiяльностi iз здобувачами вищоI освiти;
3) веде профiлактичну роботу з охорони працi
та безпеки життедiяльностi
серед пiдлеглих та здобувачiв вищоi освiти;^
4) TepMiHoBo повiдомляе
ректора та службу охорони працi унiверситету про
кожен нещасний випадоК, Що стався з пiдлеглими та
здобувачами освiти пiд час
навч€tльно
виховноi роботи, проведення позааудиторних заходiв,
органiзовуе
надання першоi домедичноi допомоги потерпiлим,
вживае заходiв, перъдбачених
Положенням про порядок розслiдування
випадкiв.

-

".йu.r"х

5, ОргаНiзацiЯ роботИ з охорони працi пiд час адмiнiстративно-господарчоi
дiяльностi в унiверситетi.
Проректор з адмiнiстративно-господарськоi
роботи..
l) здiйснюе експлуатацiю та догляд будiвель, споруд
i територiй вiдповiдно
до законодавства з охорони працi;
2) забезпечуе дотримання вимог правил охорони
працi пiд час експлуатацii,
енергетичного, вентиляцiйного обладнання,
машин, механiзмiв, поaуд"", що
1,

працюють пiд тиском;

3)

контролюе дотримання норм

перемiщення

вантажiв, caHiTapHoгiгiенiчного стану побутових i допомiжних
примiщень, територiй вiдповiдно
до
законодавства з охорони працi;
4) забезпечуе навчzlльнi примiщення, лабораторii,
кабiнети, господарськi i
культурно-побутовi

пiдроздiли унiверситету обладнанням

вiдповiдно до законодавства з охорони
працi;
-

5)

та

iHBeHTapeM

забезпечуе обслуговуючий персонал (прибиральники,
двiрники,
сантехнiки, електрики, тощо) спецодягом,
спецвзут-гям та iншими засобами
iндивiдуального захисту згiдно з
Положенням про порядок забезпечення
ПРаЦiВНИКiВ ПОЛОЖеННЯМ ПРО ПОРядок
забезпечення працiвникiв спецiальним
ОДЯГОМ' СПеЦiаЛЬНИМ
ВЗУТТЯ', ОР.uriзову€

перiодич"i

"".rроо]Йння дiелектричних

l1

засобiв захисту, а також облiк, зберiгання, видачу спецодяry, спецвзуття та iнших
ЗIЗ;

6)

органiзовуе проведення замiрiв опору iзоляцii електроустановок та
електропроводки, з€Iземлюв€LIIьних пристроiв, перiодичнi випробування i огляди
вантажопiдйомних машин i механiзмiв, парових i водогрiй""" *orniB, посудин,
що
працюють пiд тиском, ана-пiзи повiтря на BMicT пилу, газiв i парiв ц1*iдп"""*
речовин' вимiрювання освiтленостi, шуму i вiбрацii, радiацiйний контроль у
примiщеннях унiверситету вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB;
7) органiзовуе зi спецiалiзованими органiзацiями навчання персон€tлу,
Що
обслуговуе водонагрiвачi, компресори, електричнi
установки та iншi агрегати i
механiзми пiдвищеноi небезпеки;
s) Органiзовуе дотримання протипожежного режиму в унiверситетi та
контролюе виконання протипожежних заходiв пiдроздiлах
у
унiверситету'згiдно
вимог Правил пожежноi безпеки для навч€шьних закладiв та
установ системи
освiти УкраiЪи, затверджених нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд
15
серпня 20lб року Jtlb 974, зареестрованих у MiHicTepcTBi юстицii Украiни
08
вересня 20|6 року за Jф 1229129З59;
9) органiзовус розробку i перiодичний перегляд iнструкцiй з охорони працi
пiд час виконання конкретних господарських
роЪir;
10) органiзовус проведення iнструктажiв проводить iнструктажi
i навчання
з питань охорони працi в адмiнiстративно-господарських пiдроздiлах;
11) сприяс здiйсненню громадського контролю за додержанням вимог

норматиВно-правОвих aKTiB з питань охорони працi;
12) бере участь у розробленнi окремого
роздiлу з охорони працi, безпеки
життедiяльностi колективного договору;
1З) органiзовуе роботу щодо створення безпечних i нешкiдливих
умов працi
в гаражi унiверситету вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB
з питань
охорони працi;
14) при HacTaHHi пiд час освiтнього процесу нещасного випадку
вживае
заходiв, передбачених Положенням про порядок
розслiдування нещасних
випадкiв.
2. Головний iнженер:
1) ЗДiЙСНЮе беЗПОСеРеДНС Керiвництво

i е вiдповiдальним за органiзацiю i
виконання робiт у пiдпорядкованих iнженерно-технiчних
службах вiдповiдно до
законодавства з охорони працi, цього Положення;
2) забезпечуе експлуатацiю утримання будiвель, споруд, виробничих
примiщень, обладнання, машин, ,a*u"irriB, електроустановок,
електросилових,
електроосвiтлювальних, теплових мереж
водовЙ"aдa"rr", систем вентилrяцii
вiдповiдно до правил i норм з охорони працi;
3) виявЛяе причИни аварiй .
,a*анiзмами, електроустановками,
',u-йrur",
обладнанням, веде облiк Ti аналiз
аварiй, розробляе
вживае заходiв щодо
запобiгання аварiям;

i

i

i

4) забезпечуе виконання протипожежних заходiв
в пiдроздiлах унiверситету
згiдно вимог Правил .rо*a*"оi безпеки
для навч€tльних закладiв та установ
системи освiти УкраiЪи, затверджених наксвом
MiHicTepcTBa освiти науки

i

l2
УкраiЪи вiд 15 серпня 20lб року Ns 974, зареестрованих
у MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 08 вересня 20lб року за J\b 1229129З59;
5) органiзовуе вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB з питань охорони
працi:
- проведення планово-запобiжних peMoHTiB;

-

профiлактичнi випробування обладнання, машин, механiзмiв, посудин
що
працюють пiд тиском;
- замiри опорУ iзоляцii електроУстановок, електропроводки, зЕвемлюв€lльних

пристроiЪ;

розроблЯс

i

впрОваджуе заходи щодо механiзацii, автоматизацii
ручнот

прац1,
-,--_2.ф
важких та трудомiстких процесiв;

7) забезпечуе безпечнi

i

непlкiдливi умови працi пiд час монтажних,

демонтажних i ремонтних робiт на пiдконтрольних об'ектах, обладнання
Робочих
мiсць необхiдним допомiжним спорядженням i огорожur", знаками безпеки,
оформлення працiвникам наряду-допуску на виконання
робiт з пiдвищеною
небезпекою;

8) проводить реестрацiю об'ектiв унiверситету, пiдконтрольних органам

державного нагляду, оформляе вiдповiднi документи;

з охорони працi пiд час експлуатацii машин,
механiзмiв, приладiв, виконання конкретних
робiт;
10) rrроводить iнструктажi з охороr" ,rрчцi з кожним
пiдпорядкованим йому
працiвником з ресстрацiсю в журналi
до Типового положення;
1 1) бере
окремого роздiлу з охорони працi, безпеки
участь у розробленнi "iд.rо"iдно
життедiяльностi колективного договору вiдповiдно
до його компетенцii;
12) сприяе здiйсненню |ромадського контролю за
додержанням вимог
нормативно-правових aKTiB з питань охорони працi;
13) при HacTaHHi пiд час освiтньъго .rрЪц..у нещасного
випадку вживае
заходiв, передбачених Положенням про порядок
розслiдування нещасних
випадкiв.
9) розробляе iнструкцiI

3.Головний бухгалтер:

) вiдповiдас

за створення здорових, безпечних
умов працi на робочих
мiсцях працiвникiв бухгалтерii.
1

2) здiйснюс контроль за витратами коштiв,
Що видiляються на виконання
ЗаХОДiВ РОЗДiЛУ З ОХОРОНИ ПРаЦi, безпеки життедiяльностi
колективного
забезпечуе виконання заходiв' передбачених нормативно-правовими договору,
актами з

питань охорони працi, безпеки життедiяльностi;
2) веде Ьблiк коштiв, що витрачаються на виконання
заходiв з охорони
працi, готуе довiдку ректору про
витрати
коштiв
фактичнi
на виконання цих робiт;
3) органiзовуе передплатУ перiод"rrrr* видань з питань
охорони працi,
безпеки житгсдiяльностi.
4) проводить з кожним пратIiвником бухгалтерii
iHcTpyKTarKi з питань охорони
працi, оформляе у журналi вiдповiдно
до Типового положення.
5) при HacTaHHi пiд час трудового процесу нещасного
випадку вживае
заходiв, передбачених Положенням про порядок
розслiдування нещасних
випадкiв.

lз

4. Начальник вiддiлу кадрiв :
1) ОфОРМЛЯС На РОбОТУ ОСiб згiдно вимог чинного законодавства
з питань

охорони працi пiсля:
ознайомЛеннЯ працiвнИка з умовами праЦi на
робочому мiсцi;

проведення вступного iнструктажу з питань охорони працi;
2) направляе на перiодичний медичний огляд осiб,
,-у"аються до робiт
"*i
пiдвиlценоi небезпеки, зберiгае ik медичнi довiдки;

3) оформляе на роботу жiнок i осiб BiKoM

до вlсlмнадцяти poKiB з
урахуванням законодавчих та нормативно-правових aKTiB про застосування працi
неповнолiтнiх i жiнок;
4) контролюе наявнiсть посадових iнструкцiй з блоком питань
з охорони
працi, безпеки життедiяльностi.
5)проводить з кожним працiвником вiддiлу iHcTpyKTaжi з питань
охорони
працi, оформля€ у журналi вiдпьвiдно до Типового положення
6) при HacTaHHi пiд час трудового процесу нещасного випадку вживае
заходiв, передбачених Положенням про порядок
розслiдування нещасних
випадкlв.

5.Головний енергетик..
1) ЗДiЙСНЮС беЗПОСеРеДНС керiвництво i с вiдповiд€шьним

за органiзацiю i
виконання робi при експлуатацii i обслуговуваннi електроустановок
вiдповiдно до
вимог чинних нормативних документiв, нормативно-правових
aKTiB з охорони
працi, цього Положення.
2) забезпечус експлуатацiю i
утримання електроустановок, електросилових,
електроосвiтлювальних, мереж, систем вентиляцiТ
вiдповiдно до правил i норм з
охорони працi;
3) виявляе причини аварiй з, електроустановками,
електрообладнанням, веде
облiк
i вживuЬ .ъ*одiв щодо запобiгання аварiям;
;i
4) 11Тi-',3Зlо:|_1'|_1бjяс
органiзовус вlдповlдно до нормативно-правових
aKTiB з питань охорони
працl:
- проведення планово-запобiжних peMoHTiB;
- профiлактичнi випробування електрообладнання,
замiри опору iзоляцii електроустановок, електропроводки,
з€вемлювztльних
пристроiв;

-

5) забезпечус безпечнi

i

неттrкiдливi умови працi пiд час монтажних,
демонтажних i ремонтних робiт на пiдконrропЪп"*
об'ектах, обладнання
робочих
мiсць необхiдним допомiжним спорядженнrIм
огорожurr, знаками безпеки,
оформлення працiвникам наряду-допуску
на виконання робiт з пiдвищеною
небезпекою;

i

6)

розробляе iнструкцii

з

пiд

охорони працi
час експлуатацii
електроустановок, виконання конкретних
робiт;
7) проводить iнструктажi з охорони
працi з кожним пiдлеглим працiвником
з реестрацiею в журн€Lлi вiдповiдно
до Типового положення;

|4

8) бере участь у розробленнi окремого роздiлу з охорони працi, безпеки
ЖиттеДiяльностi колективного договору вiдповiдно до його компетенцiI;
9) СПрияе здiйсненню громадського контролю за додержанням вимог
нормативно-правових aKTiB з питань охорони працi;
10) при HacTaHHi пiд час трудового процесу нещасного випадку вжива€
заходiв, передбачених Положенням про порядок розслiдування нещасних
випадкiв.

б.Головний MexaHiK:
1) здiйснюе безпосередне керiвництво i е вiдповiдальним за безпечну
органiзацiю i виконання робiт працiвниками вiддiлу вiдповiдно до законодавства

з охорони працi, цього Положення;

2) забезпечу€ експлуатацiю

i

утримання закрiплених за вiддiлом будiвель,
споруд, виробничих примiщень, обладнання, машин, механiзмiв, теплових мереж i
мереж водовiдведення , систем вентиляцii вiдповiдно до правил i норм з охорони
працi;

3)

виявляс причини аварiй

з

машинами, механiзмами, обладнанням,

тепловими мережами та водовiдведенням, веде облiк та аналiз аварiй,
розробляе i
вживас заходiв щодо запобiгання аварiям;
4) органiзовуе вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB з питань охорони
працi:
- проведення планово-запобiжних peMoHTiB;
- профiлактичнi випробування обладнання, машин, механiзмiв, посудин i
апаратiв, що працюють пiд тиском;
5) забезпечуе безпечнi нешкiдливi умови працi пiд час монтажних,
демонтажних i ремонтних робiт на пiдконтрольних об'ектах, обладнання робочих
мiсць необхiдним допомiжним спорядженням огорожами, знаками безпеки,
оформлення працiвникам наряду-допуску на виконання
робiт з пiдвищеною
небезпекою;

i

i

6) розробляе iнструкцii

з

охорони працi пiд час експлуатацii машин,

механiзмiв, обладнання, виконання конкретних робiт;

7) щорiчно органiзовуе навчання

i

перевiрку знань з охорони працi
працiвникiв обслуговуючих тепломережi та установки,мережу водовiд".д.""";.
8) проводить iнструктажi з охорони працi . по*"rЙ пiдпорядкованим йому
працiвником з ресстрацiсю в журналi вiдповiдно до Типового положення;
9) бере участь у розробленнi окремого роздiлу з охорони працi, безпеки
ЖИТТеДiЯЛЬНОСТi КОЛеКТИВного договору вiдповiдно
до його поr.r.r.rцii;
10) здiйСнюе I ступенЬ адмiнiстРативнО
громаДськогО контролю стану
охорони працi в пiдпорядкованому вiддiлi
11) при HacTaHHi пiд час трудового процесу нещасного випадку вживае
заходiв, передбачених Положенням про порядок
розслiдування нещасних
випадкiв.

-

Начальцик експлуатацiйно - технiчного вiддiлу (ст. майстер)
1) несе безпосередню вiдповiдальнiсть за створення здорових, безпечних

7.

умов працi у вiддiлi;
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2) органiзовуе безпечне проведення робiт, несе вiдповiдшrьнiсть за безпечний
тощо;
стан робЬчих мiсЦь, обладНання, риштувань, iHcTpyMeHTiB, iнвентарю,

j1 .rро"одить нагляд за технiчним станом iснуючих будiвепь, споруд

унiверситету;
4) розробп". irr.реглядае iнструкцii з охорони працi для працiвникiв
булiвельноi групи та при експлуатацii механiзмiв, обладнання, виконання
конкретних робiт.
s) n. допускае до роботи працiвникiв без передбаченого спецодяry,
на
спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту та свосчасно подас заявки
.

ix придбання;
6) провОдитЬ iнструктажi з питань охорони прац1, органlзовуе навчаннrI
,rрuцi"""*iu вiддiлу безпечним навичкам працi вiдповiдно до Типового
положення.

7) забезпечус свосчасну явку працiвникiв Biмiлy на перiодичний медогляд
працiвникiв, роботи яких пов'язанi iз шкiдливими та небезпечними умовами
Типового положення;
9) бере участь у розробленнi роздiлу охорони працi, безпеки життсдiяльностi
колективного договору;
10) при HacTaHHi пiд час трудового процесу нещасного випадку вживае
заходiв, передбачених Положенням про порядок розслiдування нещасних
випадкiв.

Керiвник вiддiлу матерiально - технiчного забезпечення
1) здiйсНюс безпОсередн€ керiвниЦтво i е вiдповiд€}льним за органiзацiю i
виконання робiт у пiдпорядкованому вiддiлi вiдповiдно до законодавства з
8.

охорони працi;
2) проводить iнструктажi з питанъ охорони працi з пiдлеглими працlвниками
з реестрацiею в журналi вiдповiдно до типового положення;

забезпечуе координацiю роботи вiддiлу з iншими пiдроздiлами i
службами щодо матерiально технiчного забезпечення з охорони працi та
дотримання вимог охорони працi, пожежноi безпеки при скJIадуваннi, зберiганнi i
транспортування вантажiв та матерiалiв на складах, майданчиках унiверситету;

3)

4)

органiзовуе забезпечення працiвникiв унiверситету засобами

iндивiдуального захисту i профiлактики, органiзовус iх приймання, зберiгання,
облiк i видачу;
5) органiзовуе забезпечення пiдроздiлiв i служб унiверситету матерiалами,
обладнанням, виробами, необхiдними для реалiзацii захлдiв з охорони працi, а
також iншими засобами виробничоI caHiTapii та особистоi гiгiени;
6) бере участь у розробленнi роздiлу охорони працi, безпеки житгедiяльностi
колективного договору;
7) при HacTaHHi пiд час трудового процесу нещасного випадку вживае
Положенням про порядок розслiдування нещасних
заходiв, передбачених
випадкiв.
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9. КеРiвник (начальник вiддiлу) навчальних та навчально допомiжних
структурних пiдроздiлiв
1) Здiйснюс безпосередне керiвництво i е вiдповiд€lльним за органiзацiю i
ВИКОНаННЯ РОбiт У пiдпорядкованому вiддiлi вiдповiдно до законодавства з
охорони працi;

2)

забезпечус безпечний стан закрiплених примiщень, робочих мiсць,
устаткування, пристроiв;
3) проводить iнструктажi з питань охорони працi з пiдлеглими працiвниками
з реестрацiсю в журналi вiдповiдно до Типового положення;
4) забезпечус перiодичне проходження навчання i перевiрку знань пiдлеглих
працiвникiв з питань охорони працi;
5) забезпечуе своечасну явку працiвникiв вiддiлу на перiодичний медичний
огляД вiдповiдНо дО ПорядкУ проведеНня медиЧних оглядiв певних категорiй,
затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 21 травня 20о7
року

J\Ъ

246;

6) здiйснюе виконання у встановлений строк заходiв, передбачених планами
роботи з охрони працi, нак€вами, приписами, поданням, рiшеннями тощо;
7) бере участь у розробленнi роздiлу охорони працi, безпеки життедiяльностi
колективного договору;
8) при HacTaHHi пiд час трудового процесу нещасного випадку вживае
заходiв, передбачених
положенням про порядок розслiдування нещасних
випадкiв.
10. Завiдувач (комендант)

ryртожитку, комендант навчального корпусу:
1) здiйснюе безпосередне керiвництво i е вiдповiд€tльним за органiзuцiо i
виконання робiт У пiдпорядкованому гуртожитку (корпусу) вiдповiдно до

законодавства з охорони працi;
2) несе безпосередню вiдповiдальнiсть за безпечний стан
робочих мiсць,
обладнання, механiзмiв, приладiв, iHcTpyMeHTiB, iнвентарю тощо;
3) не допускае проведення робiт працiвниками без передбаченого спецодяry,
спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту;
4) склада€
направляе заявки на спецодяг, спецвзуття та iншi засоби
iндивiдуального захисту згiдно Положення, вимагас встановленому порядку
у
забезпечення ними вiдповiдних категорiй працiвникiв;
5) РОЗРОбЛЯе Переглядае iнструкцii з охорони працi для пiдлеглих
працiвникiв та виконання конкретних робiт;
6) проводить iнструктажi з охорони працi з кожним пiдпорядкованим йому
працiвником з ресстрацiею в журналi вiдповiдно до Типового положення;
7) забезпечуе своечасну явку на перiодичний медичний огляд працiвникiв
вiдповiдно до Порядку проведення медичних оглядiв;
8) бере участь у розробленнi роздiлу охорони працi, безпеки
житгедiяльностi
колективного договору вiдповiдно до його компетенцii;
9) TepMiHoBo повiдомляе проректора з АГР та службу охорони
працi
унiверситету про кожний нещасний випадоК, Що трапився з працiвником пiд qп.

i

i

трудового процесу, органiзус при потребi надання потерпiлому
домедичноi
допомоги, вживае заходiв, передбачених Положенням про порядок
нещасних випадкiв.

розслiдування

l7
Завiдуючий (комендант) гуртожиткубезпосередньо:
-несе вiдповiдальнiсть за безпечний стан ycix прим^iщ"""
ryртожитку;
- не дозволяе користуватися
у KiMHaTax електропобутовими
нагрiвальними приладами ( плитами, кип'ятильниками, прасками тощо);
- проводить iнструктажi з безпеки життедiяльностi
з yciMa мешканцями
ryртожитку.

10)

11. Працiвник унiверситету:
l) мае
r/
право: -- БнUU.Ll'l'и
lrР4.|ru.
внос}Iти ПроПОЗицll
пропозицii щодо пол1пшеIIIш
полiпшеrtrrя умов працi;
працi; - брати
''Iсr(ПРОВеДеННi
СПiЛЬНОГО
УЧаСТЬ_ У
коIIтролю алмiнiстрацii профспiлЬr, ,u ..onr"r,
oxoPoII}'I ПРаЦi; - бРаТИ УЧаСТЬ
У РОЗРОбленнi роiдiлу o*opo"n, працi, безпекlл
rкltтгсдiяльностi колективного договору; - вiдмовитися вiд виконанI.Iя
дорученоТ
роботи у разi виникнення безпосередньоi небезпеки для життя i здоров'я^тiого й
Цiеi НебеЗПеКИ, а також при ненаданнi цiому засобi1в
:Т]У.IО"Х ДО УСУНеННЯ
iндивiдуальногО
захисту, що безпОсередньО забезпечують безпеку працi;
2) зобов'язаний:

i

- uеред початком роботи проводитIl огляд сtsого
робочого мiсцл, звертаючи
увагУ на спраВtIiстr, устаткуВання, пристроiв, iHcTpyr.rrry
i прлrладiв,наявнiсть i
справнiсть огородження, запобiжних пристроiв,- -блоку"*uir"* i сигнальнIIх
ппистроiЪ, зесобiв iндивiдуаrrьного i колектIлвЕIого захIIсту;
допоiiд..:l:
безпосереДНЬОI\,Iу керiвнику про влtявленi при оглядi пор.'rr:lеIIIiя
та FieдcJriltT.T i эа
його вказiвкою бра:ги yLIacTb у ix ycyrlerrHi;

; i}Ъ",Жill',?.Т';имог вiдповiдних iнструкrдiй
з охороЕ" ,nu,]',

безпечг;lti

експлуатацii маruин, устаткування та iнших засобiв виробництва, а також
правил
ПОВgЛillКI,I На ТеРИТОРii УНiВеРСиТе]lу,
виробничих,
навчальнIлх
у
, допоплi>з:лItl:., i
пtlбутовlах при мiщеIIнях;
*
утримувати у чIIстотi свос робоче Micrle, звертати увагу на стан KoпiylriI:эliiii,
огороджень, устаткування, прлrстроiв, приладiв тощо;
* доповiдати kepiBHllky при виявленнi несправнос.гi
i за його вказiзl,:эrс
в}Itивати заходiв щодо iх усунення;
* вlлкоttуватИ IrормИ й зобов'язання з
охоропи працi, гlоредба.lе:-ii
колектIIвним договором, трудовиI\{ логовором та правIIла}{LI т,оудоLэ:о
розпорядку;
* правильно використовувати
профiлактики, а у разi ix вiдсутностi
* звер,гати
уRагу на небезпечну поведiнку iirших праIliвrrикiв. Уразi пoMi.ietrlrx
порушень IIагадувати iM про
* негайно оповiщати безпосереднього
керiвника про будь якi порушеаIи
вIIмог експлуатацii , безпеки праlдi, що створюе загрозу здоров'iо
й *пйr, лr;
нього й оточуtочих;
- пр!1 HacTaHHi Пiд ,1п. трудового проrIесу неIцасного випалку
вх(lлти заходiв,
передбаЧениХ ПоложеНням прО порядок
розслiдуваFIня неU]асних вlлпадкiв;
- надати домедичну допомогу постражд€Lлим за Порядксм
IIадаIiIи
домедичноI допомоги особам при невi/{к.тlад""r,
"rurrar;
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- по закiнченню роботи: прибрати свое робоче мiсце, впорядкувати засоби
iндивiдуального захисту; у встановленому порядку повiдомити про Bci виявленi

недолiки i порушення.

3) вiдповiдас за невиконання покладених на нього обов'язкiв з

охорони працi.

питань

б. Порядок проведення iнструктажiв з питань охорони працi та безпеки

життедiяльцостi

Iнструктажi

з

охорони працi безпеки житгедiяльностi проводяться

вiдпоЁiдно до Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з
питань охорони працi у та безпеки житгедiяльностi у Щентр€lльноукраiнському
нацiональному технiчному унiверситетi затвердженого нак€вом pe*ropu IЦITY вiд
18.02.2019р. Nч5 - 03, яке розроблене на ocнoBi Типового положення про порядок
про ведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi, затвердженого
нак€вом .Щержавного KoMiTeTy Украiни з нагляду за охороною працi вiд 26 сiчня
2005 року Jt15, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 15 лютого 2005
року за Ns231/1051 l (iз змiнами), та Положення про порядок проведення навчання
i перевiрки знань з питань охорони працi та безпеки життедiяльностi в закJIадах,
установах, органiзацiях, пiдприемствах, пiдпорядкованих MiHicTepcTBy освiти i
науки Украiни, затвердженого накЕшом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 18
квiтня 2006 року Js 304 зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii: Украiни 07.липня
2006 року за Jф806/12680 (у редакцii наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
вiд 22 листопад а 20l7poKy J\b 1 5 l4).

Начальник вiддiлу охорони працi

Г.ГОРБАЧОВА

19

.Щодаток

l

до Положення про органiзацiю роботи з
охорони працi та безпеки
життедiяльностi уrасникiв освiтнього
процесу в ЩНТУ

(найменування закладу освiти)
розпочато

закiнчено

ll

ll

l|

ll
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року

20

року

журнАл

реестрацiт пер ви н ного, позапла но вого, цaл ьового i нструктажiв з
безпеки
життедiяльностi здобувач iB освiти
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l'"трщц1l

lПрiзвище,
iм'я, по
,оатьков1,

iпосада
iособи, яка
]

iпроводила

;lНСТРУКТаЖ

Пiдписи
особи, яка
проводила
iнструктаж

