
Аграрний коледж управління і права 

Полтавської державної аграрної академії 

 

 
          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                   

Наказ директора 

_______ № ____ 

 

 

Перелік нормативних актів з охорони праці,  

що діють в межах закладу 

 

  1. Наказ про створення системи управління охороною праці в закладі. 

  2. Управління охороною праці в закладі.  

  3. Наказ про створення служби охорони праці. 

  4. Посадова інструкція спеціаліста з охорони праці. 

  5. Конспект вступного інструктажу. 

  6. Журнал реєстрації вступного інструктажу.  

  7. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.  

  8. Наказ про створення комісії з перевірки знань працівників з питань охорони      

праці. 

  9. Графік перевірки знань працівників з питань охорони праці. 

10. Журнал реєстрації протоколів перевірки знань. 

11. Наказ про розроблення інструкцій з охорони праці. 

12. Перелік інструкцій з охорони праці. 

13. Інструкції з охорони праці згідно переліку. 

14. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.  

15. Журнал видачі інструкцій з охорони праці. 

16. Комплексні заходи досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни  

праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 

запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання,  

аваріям і пожежам. 

17. Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві. 

18. Протоколи вимірів опору пристроїв заземлення. 

19. Журнал обліку і утримання захисних засобів. 

20. Положення про службу охорони праці. 

21. Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці.  

22. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.  

23. Перелік професій та посад, працівникам яких належить проходити  

інструктажі. 

24. Перелік професій та посад, працівники яких звільняються від повторного  

інструктажу. 
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25. Перелік професій та посад, працівникам яких належить проходити навчання 

та перевірку знань з питань охорони праці. 

26. Перелік посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці в навчальних закладах. 

27. Перелік професій та посад, працівникам яких призначається стажування на 

робочому місці. 

28. Положення про контроль за станом охорони праці в закладі. 

29. Положення про уповноважених найманими працівниками осіб з питань  

охорони праці. 

30. Наказ про організацію проведення медичних оглядів працівників. 

31. Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство. 

32. Наказ про призначення відповідального за автотранспорт. 

33. Наказ про закріплення автомобілів. 

34. Наказ про призначення відповідального за пожежну безпеку. 

35. Наказ про затвердження нормативних документів. 

 

 

Інженер  з охорони праці     А.І.Торяник  


