
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом директора Iнституту
вiд12.03.2021 р, JФ 15-А

положЕннrI
ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦI

iНСТИТУТУБIооРГАНIЧноiхIМIiТАНАФТоХIМIiiМ.В.П.Кlхаря
НАIЦОНАЛЬНОi АКАДЕМIi НАУК УКРАiНИ

[lоложення про служба охорони працi Iнституту створено згiдно з Зако-

ном Украiни ,,про охорону працi" та,,положенням про службу охорони пра-

цi", затвердженим наказом ,Щержкомнаглядохоронпрацi вiд 15,11,04 р, No 255,

1.зАгАльш положЕнlUI
1.1.Служба охорони працi Iнстиryту створюеться для органiзацii вико-

"ur"" 
ор.urri.ацiйно-iехнiчнЪх, санiтарно-гiгiенiчних, соцiально-економiчних

iпiпУ"*u,,о-профiлактичнихзаходiв,спряМоВанихназапобiганнянеЩасниМ
випадкам, професiйним захворюванням i аварtям у процес1 прац1,

1.2.СлужЪа охорони працi Iнституту пiдпорядковуеться безпосередньо

О'О"*l]{Ъоrжба 
охорони працi входить до структури Iнституту як одна з

основних виробничо-технiчних служб,

1,4.СпЬцiалiСт службИ охорони працi за своiМи посадами та заробiтною

платою прирiвнюетьс"'до aп"цi-iстiв основних виробничо-технiчних пiд-

роздiлiв.
1.5,Лiквiдацiя служби охорони працi допускасться тlльки в разl лlквl-

дацii Iнституту.
1.6.спецiалiст служби охорони працi повинен мати вищу освlту та стаж

роботи за профiлем Iнсrитуту 
"Ь 

r.r-. З. poKiB. Служба охороЕи працi фун-

кцiонуе в Iнститутi в особi одЕого спецlаJllста-провlдного 1нженера,

1.7.Навчання та перевiрка знаЕь з питаЕь охорони працi спецiалiста

служби охорони працi Iнституту проводиться до початку виконання cBoix

службових обов'язкiв та перiодично один раз на 3 роки,
1,8.Спецiа,T iст охорони працi Iнституry у своiй дiяльностi керусться за-

конодавством про працю, мiжгалузев.и.м и, гаJ]узевими i вiдомчими норматив-

но-правовими актами з охороЕи прац1 l цим положенням,

1.9.На працiвника служби охорони працi не можуть бути поклаленi фу-

нкцii, не передбаченi Законом Украiни ,,Про охорону працi" та цим Поло-

женням.
1.10.Оперативне керiвництво службою охорони працi здiйснюють за-

ступники директора з HayKoBoi роботи,

2. зАвдАннrI служБи охорони прАrц
2.1.Забезпечення безпекИ науково-вирОбничоТ дiяльностi, процесiв,

устаткуваннЯ, машиЕ та механiзмiВ, будiвель,, споруд, територiй Iнституту.



2.2.Забезпечення працюючих засобами колективного та iндивiдуально-
го захисту.

2.3.Професiйного добору виконавцiв робiт пiдвищеноi небезпеки, пiд-
вищення квалiфiкацii та професiйноi пiдготовки працюючих, вибiр оптима-

з. Функrш служБи охорони грАц

З.2.Проведення спiльно з представниками iнших структурних пlдрозд1-
лiв i за rrастю представникiв профспiлкового KoMiTeTy перевiрок дотримання
спiвробiтниками вимог нормативно-правових актlв з охорони прац1.

З.З.Пiдготовка статистичних звiтiв Iнституту з охорони працi.
3.4.Проведення з працiвниками вступного iнструктажу з охорони працi.
3.5.Ведення облiку, аналiзу нещасних випадкiв, профзахворювань i

аварiй, а також заподiяноi шкоди.
3.6.Забезпечення н€lлежного оформлення та зберiгання документацii з

питань охорони прац1.
З.7.Визначення перелiку професiй, посад та видiв робiт, на якi керiвни-

кам пiдроздiлiв необхiдно розробити iнструкцiю з охорони працi.
3.8.Iнформування працiвникiв про ocHoBHi вимоги законiв та нормати-

вно правових aKTiB з охорони працi.

.3.9.Розгляд 
листiв, заяв, скарг, звернень працiвникiв з питань охорони

прац1.
3. l0.Органiзацiя:
- забезпечення пiдроздiлiв нормативно-правовими актами з питань

охорони працi;

- роботи з охорони працi;

- роботи з атестацii робочих мiсць;

- нарад, ceMiHapiB з охорони працi.
3.11. Участь у:
- розслiдування нещасних випадкiв, профзахворювань та аварiй на ви-

робництвi;
- роботi KoMicii з питаЕь охорони працi;
* роботi KoMicii по введенню експлуатацiю дiльниць та обладнання пi-

сля реконструкц11;
- в роботi KoMicii: квалiфiкацiйноi, атестацiйноi, по наданню пiльг та

компенсацii за несприятливi умови працi.
3.12, Контроль за :

- виконанням заходiв по полiпшенню стану безпеки та гiгiени працi;

- наявнiсть у пiдроздiлах iнструкцiй з охорони працi згiдно з перелi-
ком професiй, посад та видiв робiт;

- своечасним проведенням необхiдних випробувань i техоглядiв уста-
ткуванню;

- свосчасним проведеЕням навчання з питаЕь охорони працi;



забезпеченням працiвникiв спецодягом, миючими засобами;
наданням працюючим пiльг i компенсацiй за Еесприятливi умови
працi;
утриманням територii у належному cTaHi;
використанням працi жiнок, iнвалiдiв, неповнолiтнiх у вiдповiдностi
до дiючого законодавства;

Заступник директора IH
з науковоi роботи, д.

- проходженЕям попереднiх (до прийняття на робоry) та перiодичних
(протягом труловоi дiяльностi) медичЕих оглядiв;

- виконання приписiв органiв держнагляду.

4,ПРАВА СЛУЖБИ ОХОРОНИ ГРАI-ц
Служба охорони працi мае право:

- видавати керiвникам структурЕих пiдроздiлiв Iнстиryту обов'язковi
для виконання приписи щодо ycyHeHE I виявлених недолiкiв, одер-
жувати вiд них необхiднi вiдомостi, документацiю i пояснення з пи-
тань охорони працi. Припис служби охорони працi може скасувати
лише директор Iнституту у письмовiй формi. Припис скJIадаеться у

примlрниках, керiвниковiдвох примlрНиках, одиН з яких видаеться керiвниКовi робiт, Другий
заJIишаеться та рееструеться у службi охорони працi i зберiгаеться
протягом п'яти poKiB;
зупиняти роботу пiдроздiлiв, машин, устаткування у разi порушень,
якi створюють загрозу життю або здоров'ю працiвникiв;
вимагатИ вiдстороненНя вiд роботИ осiб, якi не пройшли передбаче-
ним законодавством медичного огляду, навчання, iнструктажу. пе-
ревiрки знань i не мають допуску до вiдповiдних робiт або не вико-
нують вимоги нормативно-правових aKTiB з охорони працi;
надавати директору подання про притягнення до вiдповiда_льностi
посадових осiб та працiвникiв, якi порушують вимоги охорони пра-
цl;
представляти Iнстиryт в держаних та громадських установах при ро-
зглядi питань з охорони працi.

5. ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ГРАЦI
5.1. Робота служби охорони працi Iнституту повинна здiйснюватись Bi-
дповiдно плану роботи, затвердженого директором.
5.2. Працiвники служби охорони працi не можуть бути залученi до ви-
конанЕЯ функцiй, не передбачених Законом УкраiЪи ,,Про охорону
працi" та цим положенням.
5.3. Служба охорони працi взаемодiс з iншими структурними пiдроздi
лами, службами, фахiвцями пiдприемства та представIIиками профспi-
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