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1. Загальні положення 

1.1. Згідно із Законом України «Про охорону праці», «Правилами 

пожежної безпеки в Україні», затвердженими наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 30.12.2014 № 1417 та зареєстрованими у Міністерстві 
юстиції України 05.03.2015 № 252/26697, «Типовим положенням про  службу 

охорони праці», затвердженим наказом   Держнаглядохоронпраці України від 

15.11.2004    №  255 та   зареєстрованим   у      Міністерстві юстиції    України  

01.12.2004   № 1526/10125, Кодексом цивільного захисту, «Положенням про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в 

установах і закладах освіти», затвердженим наказом МОН України від 

01.08.2001  № 563, та зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України 

20.11.2001  № 969/6161 (зі змінами і доповненнями наказ МОН України від 

20.11.2006 №782), «Правилами охорони праці на автомобільному транспорті», 

затвердженими наказом МНС України від 09.07.2012 № 964 та зареєстрованими 

у Міністерстві юстиції України 01.08.2012 № 1299/21611, в Полтавському 

національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка для організації 
виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, 

профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, 

професійним захворюванням й аваріям у процесі навчальної, науково-

виробничої, фінансово-господарської діяльності учасників навчально-

виховного процесу організовано відділ охорони праці (далі – Відділ). 

1.2. Цим Положенням визначаються стратегічні завдання, права й 

обов’язки, відповідальність працівників Відділу, а також взаємовідносини з 
іншими структурними підрозділами університету. 

1.3. Порядок створення та організація роботи Відділу в університеті 
визначено відповідно до статей 13, 15 Закону України «Про охорону праці». 

1.4. Відділ є самостійним структурним підрозділом, що входить до 

складу існуючої структури університету, діяльність якого визначається 

законодавством України про працю, міжгалузевими та галузевими 

нормативними актами з охорони праці, Статутом університету, положеннями 

розділу 8 Колективного договору Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка. 

1.5.  Структура Відділу: 

1.5.1. Відділ очолює начальник. У разі тимчасової відсутності  
начальника відділу охорони праці (у зв’язку з відпусткою, відрядженням, 

тимчасовою непрацездатністю) його обов’язки виконує особа відповідної 
кваліфікації, призначена наказом ректора університету. 

1.5.2. Відповідно до чинних положень Статуту та наказу ректора 

університету «Про підпорядкування структурних підрозділів університету 

проректорам та головному бухгалтеру» від 03.03.2011  № 49  Відділ 

підпорядковується проректорові з науково-педагогічної роботи та 

корпоративного управління університету. 

1.5.3. Склад і штатну кількість працівників Відділу затверджує ректор 

університету відповідно до чинних положень Статуту та штатного розпису 



 

ПолтНТУ.  

1.5.4. Працівники Відділу призначаються і звільняються з посади  

наказом ректора університету в порядку, передбаченому чинним 

законодавством про працю. 

1.6. Начальник Відділу розподіляє обов’язки між працівниками Відділу і 
затверджує посадові інструкції. 

1.7. Посадові особи Відділу несуть персональну відповідальність за 

невиконання обов’язків, визначених посадовими інструкціями. 

1.8. Навчання й перевірка знань з питань охорони праці  працівників 

відділу здійснюється в установленому законодавством порядку під час 

прийняття на роботу та періодично один раз на три роки відповідно до п. 5 

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань із питань 

охорони праці працівників і студентів Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка. 

1.9. Відділ створюється (ліквідується) наказом ректора відповідно зі 
Статутом  університету  та п. 1.9. «Типового  положення  про  службу охорони 

праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 

№ 255. 

2. Завдання Відділу 

2.1. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на 

усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання 

нещасним випадкам та професійним захворюванням та іншим випадкам загрози 

життю або здоров’ю працівників, які виконують  поточні ремонти основних 

фондів, надають транспортні, житлово-комунальні послуги, задіяні на 

виробництві та реалізації продукції громадського харчування. 

2.2. Правове регулювання ризиків шляхом створення нормативно-

правових актів (інструкцій, пам’яток, положень тощо), які визначають систему 

норм та заборон і попереджають нещасні випадки і профзахворювання. 

2.3. Вивчення та сприяння впровадженню в навчально-виробничу, 

науково-дослідну діяльність досягнень науки і техніки, прогресивних і 
безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального 

захисту працівників. 

2.4. Інформування та надання роз’яснень учасникам навчально-виховного 

процесу з питань охорони праці та пожежної безпеки. 

 

3. Функції  Відділу 

3.1. Відділ охорони праці спільно з представниками профспілкового 

комітету первинної профспілкової організації, керівниками структурних 

підрозділів відповідно до чинних положень Колективного договору забезпечує 

оперативний контроль за додержанням працівниками та учасниками навчально-

виховного процесу технологічних регламентів, правил, угод, інструкцій з 
охорони праці, пожежної безпеки, що діють у межах університету. 

3.2. Проводить спільно з представниками профспілкового комітету 

первинної профспілкової організації університету, вповноваженими 

структурних підрозділів з питань охорони праці, перевірку потенційних ризиків 



 

на виробничих ділянках, у майстернях, лабораторіях, навчальних аудиторіях та 

розробляє заходи щодо їх зменшення або усунення. 

3.3. Контролює: 

3.3.1. Наявність у підрозділах інструкцій з охорони праці та пожежної 
безпеки,  своєчасне внесення до них змін. 

3.3.2 Забезпечення всіх структурних підрозділів нормативно-правовими 

актами з охорони праці та пожежної безпеки, що діють у межах університету. 

3.3.3. Своєчасне надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та 

шкідливі умови праці, видачі лікувально-профілактичного харчування 

відповідно до вимог законодавства та чинних положень Колективного 

договору, розслідування та аналіз причин нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій відповідно до «Порядку проведення розслідування та 

ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

30.11.11 № 1232, та «Положення про порядок розслідування нещасних 

випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних 

закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

31.08.2001  № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 

07.10.2013 № 1365) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

24.10.2013 № 1809/24341. 

3.3.4. Виконання приписів посадових осіб органів державного нагляду за 

охороною праці та пожежною безпекою. 

3.3.5 Проведення попередніх (під час прийняття на роботу) і 
періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, 

зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами 

праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов’язкових 

медичних оглядів осіб віком до 21-го року. 

3.3.6. Своєчасне проведення необхідних випробувань і технічних оглядів 

лабораторного, спортивного устаткування, обладнання будівель та споруд. 

3.3.7. Забезпечення працівників відповідно до Колективного договору 

(угоди) спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та 

колективного захисту. 

3.3.8. Підготовку структурних підрозділів університету до початку 

нового навчального року з питань охорони праці та пожежної безпеки 

(технічний стан будівель, споруд, вентиляційних систем, водопостачання та 

водовідведення, електропостачання, опалення, заземлення, наявного 

устаткування, машин і механізмів, засобів пожежогасіння). 

3.3.9. Утримання в належному стані території, внутрішніх пішохідних 

доріг та проїздів університету та студмістечка. 

3.3.10. Порядок використання відкритого вогню, проведення робіт із 
застосуванням вогню, допустиму кількість та видалення пожежонебезпечної 
продукції. 

3.3.11. Дотримання вимог загальнооб’єктової інструкції з 
протипожежного режиму ПолтНТУ.  

 



 

 

4. Обов’язки  Відділу 

4.1. Надання допомоги структурним підрозділам в організації і 
проведенні атестації, сертифікації робочих місць та виробничого устаткування 

на відповідність вимогам охорони праці та пожежної безпеки. 

4.2. Проведення навчання, атестації та переатестації працівників з  питань  

охорони  праці та пожежної безпеки, посадових осіб, які проводять роботи 

підвищеної небезпеки. 

4.3. Підготовка документів на виплату відшкодування працівникам у разі 
нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання. 

4.4. Складання переліків професій і робіт, відповідно до яких працівники 

повинні проходити обов’язкові попередні (при влаштуванні на роботу) і 
періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди; яким надаються 

компенсації і пільги за важкі, шкідливі чи небезпечні умови праці; котрі мають 

право на забезпечення засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) із визначенням 

конкретних видів захисту для них. 

4.5. Складання переліку робіт в університеті, на яких забороняється 

застосування праці жінок, інвалідів, неповнолітніх, де є потреба у 

професійному доборі, з підвищеною небезпекою. 

4.6. Ідентифікація та декларування об’єктів підвищеної небезпеки. 

4.7. Проведення вступного інструктажу з охорони праці та пожежної 
безпеки з усіма новоприйнятими на роботу працівниками, відрядженими, 

студентами, котрі прибули на виробниче навчання чи практику. 

4.8. Надання методичної допомоги з організації інструктажу (первинного 

на робочому місці, повторного, позапланового, цільового) всім структурним 

підрозділам університету. 

4.9. Складання звітності з охорони праці  та пожежної безпеки за 

встановленими формами та у відповідний термін. 

4.10. Складання переліку виробництв, виробничих дільниць і окремих 

об’єктів університету, для яких розробляється План локалізації і ліквідації 
аварійних ситуацій та аварій. 

4.11. Архівація документів (актів форми Н-1, Н-Н та інших документів з 
розслідування нещасних випадків на виробництві, під час навчально-виховного 

процесу, протоколів вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів, матеріалів атестації і сертифікації робочих місць) відповідно до 

термінів, установлених нормативно-правовими актами. 

4.12. Підготовка інформаційних стендів, нарад, семінарів, конкурсів з 
питань охорони праці. 

 

5. Права працівників Відділу 

Працівники Відділу мають право: 

5.1. Зупиняти роботу лабораторій, машин, механізмів, устаткування у разі 
виявлення порушень, що створюють загрозу життю працівників. 

 

 



 

 

5.2. Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли 

передбачений законодавством медичний огляд, навчання, інструктаж, перевірку 

знань і не мають допуску до відповідних робіт чи не виконують вимоги 

нормативно-правових актів з охорони праці; надсилати безпосередньому 

керівникові подання для притягнення до відповідальності посадових осіб та 

працівників, які порушують вимоги охорони праці. 
5.3. Залучати провідних спеціалістів структурних підрозділів 

університету до роботи у комісіях із проведення перевірок стану охорони праці, 
виконання проектних і дослідницьких робіт, необхідних   для   функціонування    

в   університеті системи охорони праці. 
 

6. Організація роботи Відділу 

          6.1. Організація роботи здійснюється  відповідно до  плану роботи відділу 

на навчальний рік, затвердженого керівником закладу,  чинних  положень 

Колективного договору (угоди), правил внутрішнього трудового 

розпорядження, посадових обов’язків спеціалістів.  

6.2. Робочі місця працівників Відділу повинні розміщуватися в окремому 

приміщенні відповідно до діючих норм, правил та стандартів. 

6.3. Проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо 

відбувається у навчально-методичному кабінеті Відділу охорони праці 
університету.  

6.4. Стимулювання ефективної роботи працівників Відділу здійснюється 

відповідно до Положення про преміювання та встановлення надбавок, доплат 

працівникам ПолтНТУ (додаток № 1 до Колективного договору). 

6.5. Працівники відділу не можуть залучатися до виконання функцій, не 

передбачених Законом України «Про охорону праці». 

  

7. Відповідальність працівників Відділу 

7.1. Відділ  несе відповідальність за: 

7.1.1. Вчасне та професійне розв’язання завдань і виконання функцій, 

передбачених даним Положенням. 

7.1.2. Організацію у Відділі оперативної та якісної підготовки й 

оформлення документів, ведення діловодства відповідно до чинних норм, 

правил та стандартів. 

7.1.3. Дотримання працівниками Відділу трудової і виробничої 
дисциплін, положень посадових інструкцій. 

7.1.4. Особисту безпеку та здоров’я, а також безпеку та здоров’я 

оточуючих людей і довкілля під час виконання будь-яких робіт, перебуваючи 

як на території університету, так і за його межами при виконанні службових 

обов’язків. 

7.1.5. Забезпечення збереження майна, що знаходиться у Відділі, 
дотримання правил пожежної безпеки. 

7.1.6.  Оперативну підготовку й подання державних статистичних звітів 

з охорони праці та пожежної безпеки.   



 

  

8. Взаємодія з іншими структурними підрозділами  

Відділ взаємодіє: 
8.1. Із деканами, завідувачами кафедр, керівниками всіх структурних 

підрозділів (навчально-виробничі майстерні, лабораторії тощо). 

8.1.1. Отримання: 

– звітних та довідкових матеріалів з питань охорони праці та пожежної 
безпеки, паспортизації лабораторій, експлуатаційної документації на діючі 
машини, механізми та устаткування. 

8.1.2. Надання: 

– методичної допомоги з організації інструктажів та навчання з питань 

охорони праці та пожежної безпеки; 

– допомоги з отримання дозвільної документації на право експлуатації 
устаткування підвищеної небезпеки. 

8.2. З відділом кадрової та правової роботи. 

8.2.1. Отримання: 

– інформації  щодо застосування  національного  класифікатора  України 

ДК003:2010, Кодексу законів про працю, Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників. 

8.2.2. Надання: 

– матеріалів атестації робочих місць (контроль за підготовкою 

документів на отримання пільг та компенсацій  робітникам за умовами праці). 
8.3. З профспілковим комітетом первинної профспілкової організації. 
8.3.1. Отримання: 

– інформації щодо участі в роботі комісій з перевірки знань з питань 

охорони праці та пожежної безпеки;  внесення змін до Колективного договору 

за результатами проведеної атестації; розслідування та аналізу причин 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій; 

– допомоги в розробленні  документації (накази, розпорядження, акти, 

інструкції з охорони праці та пожежної безпеки) відповідно  до чинних норм, 

правил та стандартів; 

– інформації про виконання положень Колективного договору (угод). 

8.4. З навчальним відділом. 

8.4.1. Отримання: 

– інформації щодо чисельності учасників навчально-виховного процесу; 

– планування  виробничої  практики студентів;  

– терміну проведення екзаменаційних сесій (зимової та літньої). 
8.4.2. Надання: 

– допомоги в розробленні  документації (накази, розпорядження, 

інструкції з охорони праці та пожежної безпеки) відповідно  до чинних норм, 

правил та стандартів. 

8.5. З відділом бухгалтерського обліку і звітності та економіки, 

фінансування. 

8.5.1. Отримання: 

– інформації щодо зміни пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими  й 



 

важкими умовами праці;  
– фінансування заходів розділу «Охорона праці» Колективного договору 

(угоди);  

– фінансування спецнавчання з питань охорони праці  в спеціалізованих 

закладах;  

– інформації щодо проведення інвентаризації необоротних матеріальних 

активів та запасів Відділу;   

– передплати періодичних  видань з питань охорони праці та пожежної 
безпеки. 

8.5.2. Надання: 

– допомоги в розробленні  документації (інструкції з охорони праці та 

пожежної безпеки, договори, акти тощо) відповідно  до чинних норм, правил та 

стандартів. 

8.6. З юрисконсультом. 

8.6.1. Отримання: 

– інформації щодо змін у трудовому законодавстві, застосування чинних 

положень Закону України «Про охорону праці», «Про колективні договори та 

угоди». 

8.6.2. Надання: 

– допомоги в розробленні  документації (інструкції з охорони праці й 

пожежної безпеки) відповідно  до чинних норм,  правил та стандартів. 

8.7. З відділом адміністративно-господарської роботи. 

8.7.1. Отримання: 

– інформації щодо плану-графіку з питань підготовки матеріально-

технічної бази університету до початку нового навчального року;  

– видачі спецхарчування  згідно з атестацією робочих місць за умовами 

праці. 
8.7.2. Надання: 

– допомоги в розробленні  документації (інструкції з охорони праці та 

пожежної безпеки) відповідно  до чинних норм, правил та стандартів; порядку 

ведення та заповнення журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці, 
журналу обліку, перевірки і випробувань допоміжного обладнання, журналу 

видачі наряду-допуску, журналу приймання й огляду (обладнання підвищеної 
небезпеки). 

 

9. Регламентуючі документи 

9.1. Зовнішні документи: законодавчі й нормативні акти. 

9.2. Внутрішні документи: 

 – Статут Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія    Кондратюка; 

 – Колективний договір; 

 – Посадові інструкції; 
 – Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

 

 



 

 
                                                                       

                                                                       



 

 Додаток 1 

                                                                              до Положення   

    

                                                           

                                                           

                                                                     Керівнику  

 

 

 

Заявка 

на внесення змін до Положення 

 

      

 

 За поданням  

______________________________________________________________ 
                          (прізвище, ініціали, посада) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

  щодо внесення змін до Положення про відділ охорони праці в              

підпункт_______ пункту________ (далі текст змін) 
       

 

1. 

2. 

3. 
 

                 

     

 

 

 

 

 

  Із заявкою ознайомлений 

  начальник відділу охорони праці  
 

__________________________________ 

  (підпис , прізвище, ініціали) 

 

____________  20___ 
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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

начальника відділу охорони праці  
 

1. Загальні положення 

1.1. Начальник відділу охорони праці Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка (далі по тексту-начальник 

відділу) належить до професійної категорії «Керівники». 

1.2. Начальник відділу приймається на посаду та звільняється з неї 
наказом ректора університету, з дотриманням вимог визначених Статутом 

університету та законодавством про працю. 

1.3. Начальник відділу підпорядкований безпосередньо проректору з 
науково-педагогічної роботи та корпоративного управління і ректору 

університету.  

1.4. Начальник відділу у своїй діяльності керується:  

– Конституцією України; 

– Законом України «Про охорону праці»; 

– Кодексом законів про працю України; 

– Типовими положеннями: «Про службу охорони праці», «Про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в 

установах і закладах освіти» та іншими нормативно-правовими актами, що 

визначають діяльність служби охорони праці; 
– Статутом університету; 

– колективним договором; 

– наказами та розпорядженнями по університету;  

– правилами внутрішнього трудового розпорядку; 

– посадовою інструкцією. 

1.5. Начальник відділу охорони праці є матеріально-відповідальною 

особою. 

2. Завдання та обов’язки  

Начальник відділу: 

2.1. Керує відділом охорони праці . 
2.2. Організовує створення на робочих місцях в усіх структурних 

підрозділах підприємства умов праці відповідно до нормативно-правових актів 

та інструкцій з охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії, 
охорони навколишнього середовища. 



 

2.3. Вивчає та сприяє впровадженню в навчально-виробничу, науково-

дослідну діяльність досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних 

технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту 

працівників. 

2.4. Контролює дотримання учасниками навчально-виховного процесу 

вимог законів та нормативно-правових актів з охорони праці, що діють у межах 

університету (інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної 
безпеки). 

2.5. Організовує належні умови праці на робочих місцях, роботу з 
проведення паспортизації санітарно-технічного стану виробничих ділянок, 

лабораторій, запобіжних та захисних пристроїв, здійснює контроль за роботою 

вентиляційних та аспіраційних систем. 

2.6. Бере участь в організації належного утримання будівель і споруд, 

виробничого устаткування, машин та механізмів відповідно до діючих норм 

правил та стандартів. 

2.7. Здійснює постійний контроль за додержанням працівниками 

технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, 

устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів 

колективного та індивідуального захисту відповідно до вимог щодо охорони 

праці. 
2.8. Забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, 

професійних захворювань, здійснення профілактичних заходів, визначених 

комісіями за підсумками розслідування цих причин. 

2.9. Контролює забезпечення відповідних категорій працівників 

спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту. 

2.10. Забезпечує розроблення положень, інструкцій, інших документів з 
охорони праці, що діють у межах університету та встановлюють правила 

виконання робіт і поведінки учасників навчально-виховного процесу на 

території університету, у виробничих приміщеннях, на будівельних 

майданчиках, в науково-виробничих лабораторіях відповідно до нормативно-

правових актів з охорони праці, а також затверджує їх в установленому порядку 

та забезпечує ознайомлення з ними працівників навчального закладу. 

2.11. Оформляє необхідну документацію та забезпечує отримання 

університетом документів дозвільного характеру на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки. 

2.12. Бере участь у розслідуванні та аналізі причин виробничого 

травматизму, професійних захворювань, у розробленні заходів щодо їх 

запобігання та усунення. 

2.13. Складає звітність з охорони праці за встановленими формами та у 

відповідні строки. 

2.14. Забезпечує підготовку матеріалів з охорони праці до річного звіту 

університету. 

2.15. Забезпечує дотримання вимог посадових інструкцій, інструкцій з 
охорони праці, пожежної безпеки та правил внутрішнього трудового 



 

розпорядку університету працівниками університету. 

2.16. Вимагає дбайливого ставлення спвіробітниками відділу до 

службового майна, заощадження електричних та теплових ресурсів. 

2.17. Дбає про особисту безпеку та здоров’я, а також про безпеку та 

здоров’я оточуючих людей і довкілля під час виконання будь-яких робіт, 

перебуваючи як на території університету, так і за його межами при виконанні 
службових обов’язків. 

2.18. Організує роботу кабінету з охорони праці шляхом проведення 

лекцій, бесід, улаштування виставок, відновлення стендів, розповсюдження 

правил, інструкцій, пам’яток та пропаганди заходів з охорони праці і 
виробничої санітарії. 

2.19. Забезпечує дотримання умов Колективного договору між 

адміністрацією і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

2.20. Забезпечує захист відомостей, що складають державну, службову 

та комерційну таємниці відповідно до Закону України «Про державну 

таємницю». 

2.21. Бере участь у складанні розділу колективного договору, який 

стосується питань поліпшення умов праці, зміцнення здоров'я працівників. 

2.22. Здійснює контроль за організацією зберігання, видання, прання, 

хімічного чищення, сушіння, знепилення, знежирення і ремонту спеціального 

одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, станом 

запобіжних пристосувань і захисних пристроїв, а також правильним 

витрачанням у структурних підрозділах університету коштів, виділених на 

виконання заходів з охорони праці. 
2.23. Бере участь у розгляді питання про відшкодування роботодавцем 

шкоди заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або 

іншим пошкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових 

обов'язків. 

2.24. Готує проекти наказів з питань охорони праці і вносить їх на 

розгляд керівництву університету.  

2.25. Проводить спільно з представниками інших структурних 

підрозділів і за участю представників профкому перевірки дотримання 

працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці. 
2.26. Забезпечує належне оформлення і зберігання документації з 

питань охорони праці, а також своєчасну передачу її до архіву для тривалого  

зберігання  згідно з установленим порядком. 

2.27. Забезпечує проведення внутрішнього аудиту охорони праці та 

атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони 

праці. 
2.28. Щорічно до 25 грудня звітного року, а також на вимогу ректора в 

інший період подання звіту ректору про результати виконання посадових 

обов'язків, Статуту університету тощо. 

 

3. Права 



 

Начальник відділу охорони праці має право:  

3.1. Приймати в межах своєї компетенції управлінські рішення щодо 

організації роботи персоналу, який пов’язаний із функціонуванням системи 

управління охороною праці , відповідно до чинного законодавства України. 

3.2. Залучати працівників університету (у межах своїх повноважень) до 

проведення робіт, що пов’язані із розв’язанням питань  у сфері охорони праці. 
3.3. Підписувати та візувати документи у межах своєї компетенції. 
3.4. Видавати керівникам структурних підрозділів навчального закладу 

обов’язкові для виконання приписи за встановленою формою, розпорядження 

щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, 
документацію й пояснення з питань охорони праці. 

3.5. Зупиняти роботу виробництв, дільниць, лабораторій, механізмів, 

устаткування в разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю 

працівників. 

3.6. Відсторонювати від роботи осіб, які не пройшли передбачених 

законодавством медичних оглядів, навчання, інструктажу, перевірки знань із 
питань охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або не 

виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці. 
3.7. Вносити пропозиції про заохочення працівників університету, 

відповідні дії яких привели до поліпшення стану безпеки праці в навчальному 

закладі. 
3.8. Подавати пропозиції керівництву університету про накладання 

на працівників відділу дисциплінарних стягнень відповідно до трудового 

законодавства України. 

3.9. На належні та безпечні умови праці, що передбачені чинним 

законодавством України. 

3.10. На забезпечення необхідних організаційних та економічних умов 

для високопродуктивної роботи. 

3.11. На професійне самовдосконалення. 

3.12. Бути членом галузевої профспілкової організації. 
3.13. Користуватися пільгами, встановленими законодавством про 

працю. 

3.14. Брати участь у громадському самоврядуванні відповідно до 

Статуту університету. 

 

4. Відповідальність 

Начальник відділу охорони праці несе відповідальність за: 

4.1. Невиконання або неналежне виконання покладених на нього 

завдань та обов’язків, а також неналежне використання наданих прав. 

4.2. Правопорушення, здійснені в процесі виконання своїх обов’язків, у 

межах, визначених адміністративним, кримінальним, трудовим і цивільним 

законодавством України.  

4.3. Вчинення матеріальної шкоди університету. 

4.4. Недотримання норм і правил охорони праці під час виконання своїх 

посадових обов’язків, невиконання вимог цієї посадової інструкції. 



 

4.5. Неякісне проведення розслідувань нещасних випадків, пов’язаних із 
виробництвом. 

4.6. Недостовірну та несвоєчасну підготовку і подання державних 

статистичних звітів з охорони праці та інформації з питань, що належать до 

компетенції відділу. 

 

5. Начальник відділу повинен знати  

Начальник відділу повинен знати і виконувати.  

5.1. Нормативні документи з охорони праці і виробничої санітарії, 
основи трудового законодавства, основи законодавства про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на 

виробництві та профзахворювань, систему стандартів безпеки праці, правила 

безпечного ведення різних робіт в майстернях та лабораторіях університету, 

основні технологічні процеси, правила технічної експлуатації відповідного 

устаткування. 

5.2. Можливості ефективного використання виробничих потужностей, 

наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни. 

5.3. Організацію роботи з охорони праці та виробничої санітарії, методи 

вивчення умов праці на робочих місцях, проведення атестації робочих місць за 

умовами праці. 
5.4. Психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії 

напруженості робіт, обмеження застосування праці жінок, чоловіків, 

робітників, переведених на легку працю. 

5.5. Порядок проведення розслідування нещасних випадків, 

професійних захворювань, аварій. 

5.6. Правила і засоби контролю відповідності технічного стану 

устаткування вимогам безпечного ведення робіт. 

5.7.  Методи і форми пропаганди та інформації з охорони праці. 
5.8. Порядок укладення і виконання господарських та фінансових 

договорів, тарифних угод, колективних договорів. 

5.9. Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку, програмне 

забезпечення, що використовується у роботі. 
5.10. Основи економіки, менеджменту, маркетингу, організації 

виробництва, праці та управління, етику ділового спілкування та ведення 

переговорів. 

5.11. Оцінювання роботи начальника відділу охорони праці здійснює 
проректор з науково-педагогічної роботи та корпоративного управління, з 
урахуванням повноти, якості та своєчасності виконання  посадових обов’язків 

 

6. Кваліфікаційні вимоги 

До начальника відділу  охорони праці встановлено такі кваліфікаційні 
вимоги:  

6.1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст).  

6.2. Післядипломна освіта в галузі управління. 



 

6.3. Стаж роботи за професіями керівника з охорони праці - не менше 3 

років. 

 

7.  Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

7.1. У разі тимчасової відсутності начальника відділу охорони праці на 

робочому  місці (хвороба, відпустка, відрідження тощо) його обов’язки виконує 

інший атестований працівник відповідної кваліфікації за призначенням ректора 

університету. 

7.2. Начальник відділу взаємодіє: 
– з деканами факультетів, завідувачами кафедр, керівниками структурних 

підрозділів університету з питань охорони праці, відділом кадрової та правової 
роботи, навчальним відділом, юрисконсультом,  відділом бухгалтерського 

обліку і звітності та економіки, фінансування; 

– постійно діючою комісією з питань охорони праці, комісією з 
адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці, належних 

умов утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, 

безпечної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства, 

побутового обслуговування, транспорту; 

–  громадськими інспекторами з охорони праці структурних підрозділів; 

– представниками профспілкового комітету первинної профспілкової 
організації; 

– страховими експертами та представниками Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України, представниками навчально-методичних закладів. 

7.3. Отримує: 

–  звітні та довідкові матеріали з питань охорони праці; 
– вихідні дані для розроблення нових та внесення змін до чинних 

документів університету з питань охорони праці та пожежної безпеки (накази, 

розпорядження, інструкції,  положення, тощо); 

– пропозиції та зауваження з питань охорони праці. 
7.4. Надає: 

– нормативно-правову підтримку (акти, протоколи, положення, висновки, 

дозволи,  інструкції, договори) з питань охорони праці. 
             

Начальник відділу охорони праці                                                М.А. Бакшеєва 

   

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Проректор з науково-педагогічної роботи та 

корпоративного управління, к.військ.н.,  

доцент                                    

                                                                    А.М. Мартиненко 

   Голова профспілкового комітету, 

   к.і.н., доцент 



 

 

 

 

З посадовими обов’язками ознайомле
 

__________20__   ____________             ______________________  
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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

інженера відділу охорони праці  
  

1. Загальні положення 

1.1. Інженер відділу охорони праці Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка (далі по тексту - інженер 

відділу) належить до професійної групи «Професіонали». 

1.2. Інженер відділу охорони праці приймається на посаду та звільняється 

з неї наказом ректора університету, з дотриманням вимог визначених Статутом 

університету та законодавством про працю. 

1.3. Інженер відділу охорони праці підпорядкований безпосередньо 

начальнику відділу, проректору з науково-педагогічної роботи та 

корпоративного управління і ректору університету.  

1.4. Документи, якими керується в роботі інженер відділу охорони праці 
є:  

– Конституція України; 

– Закон України «Про охорону праці»; 

– Типові положення: «Про службу охорони праці», «Про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в 

установах і закладах освіти» та іншими нормативно-правовими актами, що 

визначають діяльність служби охорони праці;  
- Статутом університету; 

- колективним договором; 

– наказами та розпорядженнями по університету;  

– правилами внутрішнього трудового розпорядку; 

– посадовою інструкцією. 

1.5. Інженер відділу охорони праці є матеріально-відповідальною особою. 

 

2. Завдання та обов’язки  

Інженер відділу: 

2.1. Забезпечує перевірку стану охорони праці та безпеки життєдіяльності 
в структурних підрозділах університету, зокрема наявність інструкцій, 

журналів інструктажів, куточків охорони праці. 
2.2. Контролює проведення інструктажів з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності серед студентів (планові, повторні) на початку навчального 

року, при поселенні до гуртожитків, перед початком літніх та зимових канікул. 



 

2.3. Бере участь у роботі комісії з перевірки готовності університету до 

нового навчального року з питань охорони праці. 
2.4. Бере участь у роботі комісії з навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності керівників структурних підрозділів 

та ІТП. 

2.5. Бере участь у розслідуванні та аналізі причин виробничого 

травматизму, професійних захворювань, у розробленні заходів щодо їх 

запобігання та усунення. 

2.6. Складає інвентаризаційні описи необоротних активів відділу  

охорони праці.  
2.6. Веде табель обліку використання робочого часу стосовно працівників 

відділу. 

2.7. Здійснює контроль за додержанням у структурних підрозділах 

університету законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, за 

наданням працівникам університету встановлених пільг і компенсацій за умови 

праці. 
2.8. Розроблює проекти планів щодо поліпшення умов і охорони праці, 

зміцнення здоров'я працівників університету. 

2.9. Дбає про особисту безпеку та здоров’я, а також про безпеку та 

здоров’я оточуючих людей і довкілля під час виконання будь-яких робіт, 

перебуваючи як на території університету, так і за його межами при виконанні 
службових обов’язків. 

2.10. Здійснює пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом 

проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій. 

2.11. Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання професійним 

захворюванням і нещасним випадкам на виробництві, поліпшення умов праці і 
доведення їх до вимог нормативних правових актів з охорони праці, а також 

надає організаційну допомогу з виконання розроблених заходів. 

2.12. Готує пропозиції щодо підвищення кваліфікації і перевірку знань 

посадових осіб з питань охорони праці. 
2.13. Виконує умови Колективного договору (угоди) між адміністрацією і 

профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

2.14. Забезпечує захист відомостей, що складають державну, службову та 

комерційну таємниці відповідно до Закону України «Про державну таємницю». 

2.15. Дотримується чинного законодавства України, використовує засоби 

для вдосконалення управління, зміцнення договірної й трудової дисципліни. 

2.16. Дотримується виконання наказів щодо збереження державного 

майна, а також заощадження електричної та теплової енергії та інших 

енергоносіїв. 

2.17. Виконання окремих доручень керівництва університету в межах 

своїх повноважень. 

 

 

 



 

3. Права 

Інженер відділу охорони праці має право:  

3.1. Видавати керівникам структурних підрозділів навчального закладу 

обов’язкові для виконання зауваження, розпорядження щодо усунення наявних 

недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію й пояснення з 
питань охорони праці. 

3.2. Зупиняти роботу виробництв, дільниць, лабораторій, механізмів, 

устаткування в разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю 

працівників. 

3.3. Відсторонювати від роботи осіб, які не пройшли передбачених 

законодавством медичних оглядів, навчання, інструктажу, перевірки знань із 
питань охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або не 

виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці. 
 

4. Відповідальність 

Інженер відділу охорони праці несе відповідальність за: 

4.1. Невиконання або неналежне виконання покладених на нього 

завдань та обов’язків, а також неналежне використання наданих прав. 

4.2. Правопорушення, здійснені в процесі виконання своїх обов’язків, у 

межах, визначених адміністративним, кримінальним, трудовим і цивільним 

законодавством України.  

4.3. Вчинення матеріальної шкоди університету. 

4.4. Недотримання норм і правил охорони праці під час виконання своїх 

посадових обов’язків, невиконання вимог цієї посадової інструкції. 
4.5. Неякісне проведення розслідувань нещасних випадків, пов’язаних із 

виробництвом, учасниками навчально-виховного процесу. 

4.6. Недостовірну та несвоєчасну підготовку і подання звітів з охорони 

праці та інформації з питань, що належать до компетенції відділу. 

 

5. Інженер відділу повинен знати 

Інженер відділу повинен знати і виконувати: 

5.1. Нормативні документи з охорони праці і виробничої санітарії, 
основи трудового законодавства, основи законодавства про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на 

виробництві та профзахворювань,  систему стандартів безпеки праці, правила 

безпечного ведення різних робіт в майстернях та лабораторіях університету, 

основні технологічні процеси, правила технічної експлуатації відповідного 

устаткування. 

5.2. Можливості ефективного використання виробничих потужностей, 

наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни. 

5.3. Організацію роботи з охорони праці та виробничої санітарії, методи 

вивчення умов праці на робочих місцях, проведення атестації робочих місць за 

умовами праці. 
5.4. Психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії 

напруженості робіт, обмеження застосування праці жінок, чоловіків, 



 

робітників, переведених на легку працю. 

5.5. Порядок проведення розслідування нещасних випадків, 

професійних захворювань, аварій. 

5.6. Правила і засоби контролю відповідності технічного стану 

устаткування вимогам безпечного ведення робіт. 

5.7. Методи і форми пропаганди та інформації з охорони праці. 
5.8. Порядок укладення і виконання господарських та фінансових 

договорів, тарифних угод, колективних договорів. 

5.9. Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку, програмне 

забезпечення, що використовується у роботі. 
 

6. Кваліфікаційні вимоги 

До інженера відділу охорони праці встановлено такі кваліфікаційні 
вимоги:  

6.1. Повна вища інженерна освіта відповідного напряму підготовки 

(магістр, спеціаліст).  

6.2. Стаж роботи за професією інженера з охорони праці - не менше 1 

року. 

 

7.  Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

7.1. У разі тимчасової відсутності інженера відділу охорони праці на 

робочому місці (хвороба, відпустка, відрядження тощо) його обов’язки виконує 

інший інженер даного відділу. 

7.2. Інженер відділу взаємодіє: 

– керівниками структурних підрозділів  університету з питань охорони 

праці, відділом кадрової та правової роботи, навчальним відділом, 

юрисконсультом, відділом бухгалтерського обліку і звітності та економіки, 

фінансування; 

– постійно діючою комісією з питань охорони праці, комісією з 
адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці, належних 

умов утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, 

безпечної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства, 

побутового обслуговування, транспорту; 

–  громадськими інспекторами з охорони праці структурних підрозділів; 

– представниками профспілкового комітету первинної профспілкової 
організації; 

– страховими експертами та представниками Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України, представниками навчально-методичних закладів. 

7.3. Отримує: 

– вихідні дані для розроблення нових та внесення змін до чинних 

документів університету з питань охорони праці та пожежної безпеки (накази, 

розпорядження, інструкції,  положення, тощо); 

– пропозиції та зауваження з питань охорони праці. 
7.4. Надає: 



 

– нормативно-правову підтримку (акти, протоколи, положення, висновки, 

дозволи,  інструкції, договори) з питань охорони праці. 
 

 

             

Начальник відділу охорони праці                                                      М.А. Бакшеєва 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З посадовими обов’язками ознайомлений(а): 

 

___________20__   ____________             ______________________  
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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

інженера з пожежної безпеки 

 

1. Загальні положення 

1.1. Інженер з пожежної безпеки відділу охорони праці Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (далі по тексту-

інженер з пожежної безпеки) належить до професійної категорії 
«Професіонал». 

1.2. Інженер з пожежної безпеки приймається на посаду та звільняється з 
неї наказом ректора університету, з дотриманням вимог визначених Статутом 

університету та законодавством про працю. 

1.3. Інженер з пожежної безпеки підпорядкований безпосередньо 

начальнику відділу охорони праці, проректору з науково-педагогічної роботи та 

корпоративного управління і ректору університету.  

1.4. Інженер з пожежної безпеки у своїй діяльності керується:  

– Конституцією України; 

– Законом України «Про охорону праці»; 

– Кодексом законів про працю України та Кодексом цивільного захисту 

України; 

– Типовими положеннями: «Про службу охорони праці», «Про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в 

установах і закладах освіти» та іншими нормативно-правовими актами, що 

визначають діяльність служби охорони праці; 
– Статутом університету; 

– колективним договором; 

– наказами та розпорядженнями по університету;  

– правилами внутрішнього трудового розпорядку; 

– посадовою інструкцією. 

1.5. Інженер з пожежної безпеки є працівником із ненормованим робочим 

днем. 

 

2. Завдання та обов’язки 

2.1. Інженер з пожежної безпеки: 



 

2.1.1. Організовує охорону з пожежної безпеки всіх гуртожитків, 

навчальних корпусів та інших об'єктів на підставі наказів, розпоряджень та 

інструкцій.  

2.1.2. Здійснює оперативно-методичне керівництво роботою з пожежної 
безпеки. 

2.1.3. Проводить заходи щодо запобігання пожеж, здійснює нагляд та 

проводить вступні інструктажі з пожежної безпеки. 

2.1.4. Досконало знає об'єкти, що охороняються, та найбільш небезпечні 
місця. 

2.1.5.  Систематично проводить роз'яснювальну роботу серед вахтерів та 

інших посадових осіб університету щодо запобігання пожеж. 

2.1.6. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів у 

розробленні заходів із питань пожежної безпеки. 

2.2.  Інженер з пожежної   безпеки  організовує: 

2.2.1. Забезпечення працівників нормативними актами з пожежної 
безпеки. 

2.2.2. Забезпечення підрозділів засобами пожежегасіння. 

2.2.3. Паспортизацію робочих місць, лабораторій кафедр, виробничих 

дільниць  відповідно до  вимог пожежної безпеки. 

2.2.4. Роботу добровільної пожежної дружини. 

2.2.5. Облік та аналіз пожеж  і загорянь. 

2.2.6. Пропаганду пожежобезпечних умов праці шляхом проведення 

консультацій, оглядів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, 
оформлення інформаційних стендів тощо. 

2.2.7. Навчання, підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб 

із питань пожежної безпеки. 

2.3. Інженер з пожежної безпеки бере участь у:  

2.3.1. Розслідування  пожеж та загорянь. 

2.3.2. Роботі пожежно - технічної комісії університету. 

2.3.3. Роботі комісії з уведення в дію нових  або переобладнаних об’єктів 

університету. 

2.3.4. Роботі постійно-діючої комісії з атестації робочих місць із питань 

пожежної безпеки. 

2.3.5. Розробленні положень інструкцій, інших нормативних актів із 
питань пожежної безпеки, що діють у межах університету. 

2.4. Інженер з пожежної безпеки контролює: 

2.4.1. Виконання працівниками чинного законодавства, нормативних 

актів та інструкцій із пожежної безпеки. 

2.4.2. Виконання приписів органів державного пожежного нагляду. 

2.4.3. Своєчасне проведення навчання й інструктаж у працівників, 

атестацій та переатестацій  з питань пожежної  безпеки посадових  осіб, які 
виконують роботи  підвищеної небезпечності. 

2.4.4. Виконання заходів, наказів, розпоряджень із питань пожежної  
безпеки. 



 

2.4.5. Порядок утримання  територій, будівель, приміщень, споруд, 

під’їздів до будівель (споруд), водних джерел. 

2.4.6. Виконання вимог щодо утримання шляхів евакуації. 
2.4.7. Виконання правил проїзду та стоянки транспортних засобів. 

2.4.8. Порядок використання відкритого вогню, проведення  робіт із 
застосуванням вогню. 

2.4.9. Порядок зберігання, допустиму кількість та видалення 

пожежонебезпечної продукції. 
2.4.10. Виконання вимог щодо зберігання  

пожежовибухонебезпечних речовин. 

2.4.11. Виконання правил утримання засобів пожежегасіння. 

2.4.12. Порядок огляду, приведення в пожежонебезпечний стан і 
зачинення приміщень після закінчення роботи. 

2.4.13. Виконання вимог утримання електроустановок, 

вентиляційного й іншого інженерного обладнання, застосування опалювальних 

та інших нагрівальних приладів. 

2.4.14. Знання працівниками обов’язків і дій у разі пожежі. 
2.4.15. Дбати про особисту безпеку та здоров’я, а також про безпеку 

та здоров’я оточуючих людей і довкілля під час виконання будь-яких робіт, 

перебуваючи як на території університету, так і за його межами при виконанні 
службових обов’язків. 

3. Права 

3.1. Інженер з пожежної безпеки має право:  

3.1.1. Безперешкодно в будь–який час відвідувати виробничі об’єкти, 

структурні та відокремлені підрозділи університету для перевірки стану 

пожежної безпеки. 

3.1.2. Порушувати клопотання про усунення від роботи працівників, які 
не пройшли навчання,  інструктаж, перевірку знань із пожежної безпеки або не 

виконують вимог із пожежної безпеки. 

3.1.3. Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції. 
 

4. Відповідальність 

4.1. Інженер з пожежної безпеки несе відповідальність:   

4.1.1. За належне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, 

що передбачені цією посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним 

законодавством України про працю. 

4.1.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, у 

межах, чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством 

України.  

4.1.3. За завдання матеріальної шкоди, - у межах, визначених чинним 

цивільним законодавством та законодавством про працю України.    

 

5. Інженер з пожежної безпеки повинен  знати: 



 

5.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші 
керівні документи чинного законодавства щодо організації та здійснення 

пожежної безпеки об’єктів університету. 

5.2. Терміни проведення навчання й інструктажу у працівників, 

атестацій та переатестацій  з питань пожежної  безпеки посадових  осіб, які 
виконують роботи  підвищеної небезпечності. 

5.3. Правила: 

5.3.1. Пожежної безпеки утримання  територій, будівель, приміщень, 

споруд, під’їздів до будівель (споруд), водних джерел. 

5.3.2. Проїзду та стоянки транспортних засобів. 

5.3.3. Використання відкритого вогню, проведення  робіт із 
застосуванням вогню. 

5.3.4. Утримання засобів пожежегасіння. 

5.4. Порядок: 

5.4.1. Зберігання, допустиму кількість та видалення пожежонебезпечної 
продукції. 

5.4.2. Огляду, приведення в пожежонебезпечний стан і зачинення 

приміщень після закінчення роботи. 

5.5. Вимоги: 

5.5.1. Щодо утримання шляхів евакуації.  
5.5.2. Щодо зберігання  пожежовибухонебезпечних речовин. 

5.5.3. Утримання електроустановок, вентиляційного й іншого 

інженерного обладнання, застосування опалювальних та інших нагрівальних 

приладів. 

 

6. Кваліфікаційні вимоги 

 

До інженера з пожежної безпеки відділу охорони праці встановлено такі 
кваліфікаційні вимоги:  

6.1. Повна вища інженерно-технічна освіта відповідного напряму 

підготовки (магістр, спеціаліст).  

6.2. Досвід роботи без пред'явлення вимог до стажу роботи 

 

7. Взаємовідносини ( зв’язки ) за посадою 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав інженер протипожежної 
безпеки взаємодіє: 

7.1.1. З юрисконсультом з питань: 

7.1.1.1. Отримання: 

– роз’яснень діючого законодавства та порядку його застосування; 

– аналізу змін та доповнень в адміністративному та цивільному 

законодавстві. 
7.1.1.2. Надання: 

– заявок на пошук необхідних нормативно – правових документів. 

7.1.2. З відділом бухгалтерського обліку і звітності та економіки, 

фінансування: 



 

7.1.2.1. Отримання: 

– нормативів витрат на охорону об’єктів університету; 

– роз’яснень щодо обліку та інвентаризації обладнання, оргтехніки, 

засобів пожежогасіння, меблів, господарських товарів, канцтоварів та інших 

матеріальних засобів.  

7.1.2.2. Надання: 

–табелю обліку використання робочого часу; 

7.1.3.  З відділом адміністративно господарської роботи з питань: 

7.1.3.1. Отримання: 

– планів приміщень; 

– освітлювальних приладів, меблів, канцтоварів та інших матеріальних 

засобів. 

7.1.3.2. Надання: 

– заявок на виконання зварювальних, столярних, санітарно-технічних, 

електричних та інших робіт. 

7.1.4. З відділом кадрової та правової роботи з питань: 

7.1.4.1. Отримання: 

– інформації, вказівок та розпоряджень щодо розв’язання кадрових 

питань та питань діловодства; 

7.1.4.2. Надання: 

– проектів наказів, керівних документів для погодження; 

7.1.5. З керівниками всіх структурних підрозділів:   

– з питань протипожежної безпеки об’єктів університету. 

 

    

 

Начальник відділу охорони праці                                             М.А. Бакшеєва 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Полтавського 

національного технічного 

університету імені Юрія 

Кондратюка 
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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

інженера відділу охорони праці  
  

1. Загальні положення 

1.1. Інженер відділу охорони праці Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка (далі по тексту - інженер) 

належить до професійної групи «Професіонали». 

1.2. Інженер відділу охорони праці приймається на посаду та звільняється 

з неї наказом ректора університету, з дотриманням вимог визначених Статутом 

університету та законодавством про працю. 

1.3. Інженер відділу охорони праці підпорядкований безпосередньо 

начальнику відділу, проректору з науково-педагогічної роботи та 

корпоративного управління і ректору університету.  

1.4. Документи, якими керується в роботі інженер  відділу охорони праці 
є:  

– Конституція України; 

– Закон України «Про охорону праці»; 

– Типовими положеннями: «Про службу охорони праці» та «Про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; 

– Правилами охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених 

наказом МНС України від 09.07.2012 № 964 та зареєстрованих в Міністерстві 
юстиції України 01.08.2012 за № 1299/21611 та іншими нормативно-правовими 

актами, що визначають діяльність служби охорони праці;  
– Статутом університету; 

– колективним договором; 

– наказами та розпорядженнями по університету;  

– правилами внутрішнього трудового розпорядку; 

– посадовою інструкцією. 

 

2. Завдання та обов’язки  

Інженер відділу охорони праці: 
2.1. Забезпечує перевірку стану охорони праці в автотранспортному 

відділі університету, зокрема наявність інструкцій, журналів інструктажів, 

куточка охорони праці. 
2.2. Контролює проведення інструктажів з охорони праці серед 

працівників автотранспортного відділу. 

2.3. Бере участь у роботі комісії з перевірки готовності університету до 

нового навчального року з питань охорони праці. 



 

2.4. Розробляє проекти планів щодо поліпшення умов і охорони праці, 
зміцнення здоров'я працівників університету. 

2.5. Дбає про особисту безпеку та здоров’я, а також про безпеку та 

здоров’я оточуючих людей і довкілля під час виконання будь-яких робіт, 

перебуваючи як на території університету, так і за його межами при виконанні 
службових обов’язків. 

2.6. Здійснює пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом 

проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій. 

2.7. Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання професійним 

захворюванням і нещасним випадкам на виробництві, поліпшення умов праці і 
доведення їх до вимог нормативних правових актів з охорони праці, а також 

надає організаційну допомогу з виконання розроблених заходів. 

2.8. Дотримується умов Колективного договору між адміністрацією і 
профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

2.9. Дбає про захист відомостей, що складають державну, службову та 

комерційну таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю". 

2.10. Дотримується чинного законодавства України, використовує засоби 

щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної й трудової дисципліни. 

2.11. Дотримується виконання наказів щодо збереження державного 

майна, а також заощадження електричної та теплової енергії та інших 

енергоносіїв. 

2.12. Виконання окремих доручень керівництва університету в межах 

своїх повноважень. 

3. Права 

Інженер відділу охорони праці має право:  

3.1. Видавати керівникам структурних підрозділів навчального закладу 

обов’язкові для виконання зауваження, розпорядження щодо усунення наявних 

недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію й пояснення з 
питань охорони праці. 

3.2. Зупиняти роботу виробництв, дільниць, лабораторій, механізмів, 

устаткування в разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю 

працівників. 

3.3. Відсторонювати від роботи осіб, які не пройшли передбачених 

законодавством медичних оглядів, навчання, інструктажу, перевірки знань із 
питань охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або не 

виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці. 
 

4. Відповідальність 

Інженер відділу охорони праці несе відповідальність за: 

4.1. Невиконання або неналежне виконання покладених на нього 

завдань та обов’язків, а також неналежне використання наданих прав. 

4.2. Правопорушення, здійснені в процесі виконання своїх обов’язків, у 

межах, визначених адміністративним, кримінальним, трудовим і цивільним 

законодавством України.  



 

4.3. Вчинення матеріальної шкоди університету. 

4.4. Недотримання норм і правил охорони праці під час виконання своїх 

посадових обов’язків, невиконання вимог цієї посадової інструкції. 
4.5. Неякісне проведення розслідувань нещасних випадків, пов’язаних із 

виробництвом, учасниками навчально-виховного процесу. 

4.6. Недостовірну та несвоєчасну підготовку і подання звітів з охорони 

праці та інформації з питань, що належать до компетенції відділу. 

 

5. Інженер відділу повинен знати 

Інженер відділу охорони праці повинен знати і виконувати: 

5.1. Нормативні документи з охорони праці і виробничої санітарії, 
основи трудового законодавства, основи законодавства про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на 

виробництві та профзахворювань,  систему стандартів безпеки праці, правила 

безпечного ведення різних робіт в майстернях та лабораторіях університету, 

основні технологічні процеси, правила технічної експлуатації відповідного 

устаткування. 

5.2. Можливості ефективного використання виробничих потужностей, 

наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни. 

5.3. Організацію роботи з охорони праці та виробничої санітарії, методи 

вивчення умов праці на робочих місцях, проведення атестації робочих місць за 

умовами праці. 
5.4. Психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії 

напруженості робіт, обмеження застосування праці жінок, чоловіків, 

робітників, переведених на легку працю. 

5.5. Порядок проведення розслідування нещасних випадків, 

професійних захворювань, аварій. 

5.6. Правила і засоби контролю відповідності технічного стану 

устаткування вимогам безпечного ведення робіт. 

5.7. Методи і форми пропаганди та інформації з охорони праці. 
5.8. Порядок укладання і виконання господарських та фінансових 

договорів, тарифних угод, колективних договорів. 

5.9. Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку, програмне 

забезпечення, що використовується у роботі. 
 

6. Кваліфікаційні вимоги 

До інженера відділу охорони праці встановлено такі кваліфікаційні 
вимоги:  

6.1. Повна вища інженерна освіта відповідного напряму підготовки 

(магістр, спеціаліст).  

6.2. Стаж роботи за професією інженера відділу охорони праці - не 

менше 1 року. 

7.  Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

7.1. У разі тимчасової відсутності інженера відділу охорони праці на 

робочому місці (хвороба, відпустка, відрядження тощо) його обов’язки виконує 



 

інший інженер відділу. 

7.2. Інженер відділу охорони праці взаємодіє з: 
– керівниками структурних підрозділів  університету з питань охорони 

праці, відділом кадрової та правової роботи, навчальним відділом, 

юрисконсультом, відділом бухгалтерського обліку і звітності та економіки, 

фінансування; 

– постійно діючою комісією з питань охорони праці, комісією з 
адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці, належних 

умов утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, 

безпечної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства, 

побутового обслуговування, транспорту; 

–  громадськими інспекторами з охорони праці структурних підрозділів; 

– представниками профспілкового комітету первинної профспілкової 
організації; 

– страховими експертами та представниками Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України, представниками навчально-методичних закладів. 

7.3. Отримує: 

– вихідні дані для розроблення нових та внесення змін до чинних 

документів університету з питань охорони праці та пожежної безпеки (накази, 

розпорядження, інструкції,  положення, тощо); 

– пропозиції та зауваження з питань охорони праці. 
7.4. Надає: 

– нормативно-правову підтримку (акти, протоколи, положення, висновки, 

дозволи,  інструкції, договори) з питань охорони праці. 
             

Начальник відділу охорони праці                                                      М.А. Бакшеєва 
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ПОГОДЖЕНО 
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корпоративного управління, к.військ.н.,  
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                                              А.М. Мартиненко 

Голова профспілкового комітету,  

к.і.н., доцент 

                                             В.В.Сажко 

Начальник відділу кадрової 
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