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1. Загальні положення 
    1.1. Інженер з охорони праці вирішує питання: 

         - опрацювання ефективної системи управління охороною праці та спри-

яння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного підрозділу та кож-

ного працівника; 

         -  контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших норма-

тивно-правових актів з охорони праці, положень розділу "Охорона праці " ко-

лективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах закладу; 

         - інформування та надання роз'яснень працівникам закладу з питань охо-

рони праці.  

2. Завдання та обов'язки 
         2.1. Розробляє ефективну цілісну систему управління охороною праці, 

сприяє удосконаленню діяльності в цьому напрямку кожної посадової особи. 

Проводить оперативно-методичне керівництво всією роботою з охорони праці.  

        2.2. Складає разом з керівниками підрозділів комплексні плани для досяг-

нення установлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середови-

ща, а також розділ "Охорона праці" до колективного договору. 

        2.3. Проводить  працівникам вступний інструктаж з питань охорони праці. 

  2.4. Організує: 

        - забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положення-

ми, інструкціями та іншими нормативними документами з охорони праці; 

        - облік, аналіз нещасних випадків, профзахворювань і аварій, а також шко-

ди від цих   випадків; 

- проведення атестації робочих місць на відповідність їх вимогам нормати-

вних документів з охорони праці (за необхідності); 

        - підготовку статистичних звітів  з питань охорони праці; 

        - розробку перспективних і поточних планів роботи по створенню безпеч-

них і нешкідливих умов праці; 

        - роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та не- 

шкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, лекцій, бесід 

та ін.; 

        - підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охоро-

ни праці. 

2.5. Бере участь у : 

        -  розслідуванні нещасних випадків і аварій, що пов’язані з виробництвом; 
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        - розробленні інструкцій, положень та інших нормативних актів з охорони 

праці закладу.  

  2.6. Розглядає листи, скарги, заяви працівників, що стосуються  охорони 

праці. 

        2.7. Розробляє заходи з охорони праці. 

        2.8. Готує  проекти  наказів і розпоряджень з питань охорони праці. 

        2.9. Розглядає факти наявності виробничих  ситуацій, небезпечних для 

життя і здоров’я працюючих або оточуючих їх людей і природного середовища 

в разі відмови працівників від виконання дорученої їм роботи з цих причин. 

        2.10. Контролює:  

        - дотримання чинного законодавства; міжгалузевих, галузевих та інших 

нормативних актів з охорони  праці; виконання працюючими  інструкцій з охо-

рони праці; 

        - виконання приписів органів державного нагляду; 

        - відповідність нормативним актам з охорони праці машин, механізмів, об-

ладнання, транспортних засобів та засобів індивідуального захисту, наявність 

інструкцій з охорони праці на робочих місцях; 

        - своєчасне проведення навчання, інструктажів працюючих, атестації і пе-

реатестації з питань охорони праці посадових осіб; 

        - забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-

профілактичним харчуванням, санітарно-побутовими приміщеннями, надання 

працівникам передбачених  законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з 

важкими і шкідливими умовами праці; 

        - використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно чинному за-

конодавству; 

        - проходження попереднього (при прийомі на роботу ) і періодичних (про-

тягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких 

роботах і роботах з шкідливими умовами праці, проходження щорічних 

обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року; 

        - виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а та-

кож заходів, направлених на усунення причин нещасних випадків, аварій, що 

зазначені в актах розслідування. 

2. Права 
       Інженер з охорони праці має право: 

       3.1. Представляти заклад в державних і громадських закладах при розгля-

данні питань охорони праці; 

       3.2. Без перешкоди в будь-який час відвідувати  об’єкти закладу, припиняти 

роботу машин, механізмів, обладнання в разі порушень, що створюють загрозу 

життю або здоров’ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні ві-

домості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці; 

       3.3. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, ви-

давати  обов’язкові для виконання приписи; 

       3.4. Вимагати від посадових осіб   відсторонення від роботи працівників, 

що не пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж та перевірку знань з пи-



 3 

тань охорони праці; які не мають допуску до відповідних робіт або порушують 

нормативні акти з охорони праці;      

       3.5. Вносити директору пропозиції про притягнення до відповідальності 

працівників, що порушують вимоги охорони праці; клопотати про заохочення 

працівників, які приймають активну участь в підвищенні безпеки і покращання 

умов праці. 

4.  Відповідальність 
4.1. Інженер з охорони праці несе персональну відповідальність за: 

       - невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства 

про охорону праці; 

       - невиконання своїх функціональних обов’язків, передбачених  Положен-

ням про  службу охорони праці та посадовою інструкцією; 

       - недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичної звітності з 

охорони праці; 

       - низьку якість розслідування нещасних випадків на виробництві. 

5. Повинен знати: 
 5.1. Нормативні акти з охорони праці. 

       5.2. Постанови КМУ про зміни та доповнення діючих нормативних актів з 

охорони праці. 

6. Кваліфікаційні вимоги 
  6.1. Провідний інженер з охорони праці: 

        Вища освіта відповідного напряму, стаж роботи інженером І категорії 

не менше 3-х років. 

6.2. Інженер з охорони праці І категорії: 

        Вища освіта відповідного напряму, стаж роботи інженером ІІ категорії 

не менше 3-х років. 

6.2. Інженер з охорони праці ІІ категорії: 

       Вища освіта відповідного напряму, стаж роботи інженером з охорони 

праці 3 роки. 

6.3. Вища освіта, без вимог до стажу роботи.  

7. Взаємовідносини (зв'язки за професією) 
       7.1. З директором, керівниками  підрозділів, міським відділом охорони пра-

ці, виконавчою дирекцією фонду соціального страхування від нещасних випад-

ків, Держгірпромнаглядом,  працівниками. 

 

      Розроблена на основі Типового положення про службу охорони праці, за-

твердженого Наказом Держнаглядохоронпраці України 15.11.04. № 255. 

 

Інспектор відділу кадрів    В.П.Долгіна 

 

        

Одержав       А.І.Торяник   

       


