
Тема уроку 3 Громадський контроль за станом охорони праці. 
Мета: засвоїти знання щодо періодичності проведення громадського 

контролю за станом охорони праці. 

Хід роботи 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (ст. 46) громадський 

контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють: трудові 

колективи через обраних ними уповноважених; професійні спілки – в особі своїх 

виборчих органів і представників. 

Уповноважені з питань охорони праці обираються на загальних зборах 

(конференції) колективу підприємства або цеху, дільниці з числа досвідчених та 

ініціативних працівників на строк дії повноважень органу самоврядування 

трудового колективу. Працівник, який згідно з посадовими обов'язками відповідає 

за організацію безпечних та нешкідливих умов праці, не може бути 

уповноваженим з питань охорони праці. Уповноважені, в місячний термін після 

обрання, за рахунок власника проходять навчання з питань охорони праці 

відповідно до програми, розробленої службою охорони праці підприємства, 

погодженої з органом самоврядування трудового колективу та профспілкою і 

затвердженої керівником підприємства. 

Свої обов'язки уповноважені з питань охорони праці виконують, як 

правило, в процесі виробництва, безпосередньо на своїй дільниці, зміні, бригаді. 

Уповноважені з питань охорони праці не рідше одного разу на рік звітують про 

свою роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу, котрим вони 

обрані. 

Відповідно до Типового положення, уповноважені з питань охорони праці, з 

метою створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві, 

оперативного усунення виявлених порушень здійснюють контроль за: 

 виконанням вимог законодавчих та нормативних актів про охорону праці; 

 забезпеченням працівників інструкціями, положеннями з охорони праці, які 

діють в межах підприємства, та додержання їх вимог працівниками; 

 своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та 

обліком нещасних випадків та професійних захворювань; 

 використанням фонду охорони праці підприємства за його призначенням, та 

інше. 

Уповноважені з охорони праці можуть і повинні залучатися до розроблення 

розділу „Охорона праці" колективних договорів та угод, комплексних 

перспективних планів з охорони праці, до роботи в комісіях з питань атестації 

робочих місць. Вони беруть участь: в комісіях з розслідування професійних 

захворювань і нещасних випадків на виробництві. 

Уповноважені з охорони праці мають право: 

 безперешкодно перевіряти стан безпеки і гігієни праці, додержання 

працівниками нормативних актів про охорону праці на об'єктах підприємства 

чи виробничого підрозділу, колектив якого його обрав; 

 вносити в спеціально заведену для цього книгу обов'язкові для розгляду 

власником (керівником структурного підрозділу) пропозиції щодо усунення 

виявлених порушень; 



 вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого 

підрозділу припинення роботи на робочому місці у разі створення загрози 

життю або здоров'ю працюючих; 

 вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які 

порушують нормативні акти про охорону праці. 

Гарантії для уповноважених з питань охорони праці щодо звільнення їх з 

роботи з ініціативи власника або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної 

відповідальності передбачається у колективному договорі. Уповноважений може 

бути відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень у разі незадовільного 

їх виконання тільки за рішенням загальних зборів (конференції) трудового 

колективу, який його обирав. 

Відповідно до Закону України „Про охорону праці" представники 

профспілок беруть участь у вирішенні таких основних питань: 

 в опрацюванні національної, галузевих і регіональних програм покращення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища а також відповідних 

угод з питань покращення умов і безпеки праці; 

 в опрацюванні державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про 

охорону праці; 

 в опрацюванні власником комплексних заходів для досягненні встановлених 

нормативів з охорони праці; 

 у розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань, у том числі 

спеціальних розслідуваннях за участю фахівців з охорони праці. 

 у підготовці разом з власником подання про визначенні затвердження 

трудовим колективом порядку оплати та розмірі одноразової допомоги 

працівникам, які потерпіли на виробництві а також про порядок зменшення 

цієї допомоги за наявності вині працівника у нещасному випадку; 

 у розробці пропозицій для включення 'їх в угоду з питань охороні праці 

колективного договору; 

 в організації соціального страхування від нещасних випадків та професійних 

захворювань у порядку і на умовах, що визначаються законодавством і 

колективним договором (угодою, трудовим договором); 

 у визначенні Кабінетом Міністрів України порядку перегляд і збільшення 

тарифів на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань залежно від рівня виробничого травматизму і 

ступеня шкідливості умов праці; 

 у роботі комісій з питань охорони праці підприємств, з атестації посадових 

осіб на знання ними нормативних актів про охорону праці, з приймання в 

експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого призначення 

на відповідність їх вимогам нормативних актів про охорону праці, з атестації 

робочих місць за умовами праці. 

Безпосередніми виконавцями функцій профспілок на підприємствах, згідно 

з Законом України «Про охорону праці», є профспілковий комітет, його комісія з 

питань охорони праці, цехові комітети, профгрупи і громадські інспектори з 

охорони праці. Функції і обов'язки цих громадських формувань і їх права 

викладені у відповідних положеннях, затверджених президією Федерації 

профспілок України від 20 вересня 1994 р. 



Зміст роботи громадських інспекторів профспілкових комітетів та 

уповноважених з питань охорони праці трудових колективів багато в чому 

збігаються. 

Значна роль профспілкових комітетів щодо профілактики травматизму та 

професійних захворювань. На засіданнях своїх колективних органів вони 

розглядають причини нещасних випадків, особливо з важкими наслідками і дають 

принципову оцінку діяльності власника щодо підвищення рівня безпеки праці на 

виробництв Важливою функцією профспілкового комітету є захист інтересів член 

профспілки та інших працівників (на їх прохання) при розгляді конфліктних 

ситуацій з будь-яких питань охорони праці. 

 

Тема уроку 4 Стажування, дублювання та допуск до роботи 
Мета: засвоїти знання щодо періодичності проведення громадського 

контролю за станом охорони праці. 

Хід роботи 

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на 

робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом 

досвідчених, кваліфікованих фахівців пройти стажування протягом 2-15 змін або 

дублювання протягом не менше шести змін. 

Допуск до стажування (дублювання) оформляється наказом 

(розпорядженням) по підприємству (структурному підрозділу), в якому 

зазначається тривалість стажування (дублювання) та прізвище відповідального 

працівника. 

Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру 

роботи, а також від кваліфікації працівника. 

Керівник підприємства має право наказом (розпорядженням) звільняти від 

проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за 

відповідною професією не менше 3-х років або переводиться з одного цеху до 

іншого, де характер його роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не 

змінюються. 

Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної 

професії, посади, робочого місця, які розробляються на підприємстві і 

затверджуються керівником підприємства (структурного підрозділу). 

Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях свого або іншого 

подібного за технологією підприємства. У процесі стажування працівники 

повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки 

відповідають роботам, що передбачаються їх функціональними обов'язками. 

У процесі стажування (дублювання) працівник повинен: поповнити знання 

щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і 

посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці; 

 оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях за нормальних і 

аварійних умов праці; 

 засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи 

безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог охорони праці. 

Запис про проведення стажування (дублювання) та допуск до самостійної 

роботи здійснюється керівником відповідного структурного підрозділу 



(начальником виробництва, цеху тощо) в журналі реєстрації інструктажів. Якщо в 

процесі стажування (дублювання) працівник не оволодів необхідними 

виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку щодо протиаварійних та 

протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим розпорядженням 

може бути продовжено на термін, що не перевищує двох змін. 

Після закінчення стажування (дублювання) наказом (розпорядженням) 

керівника підприємства (або його структурного підрозділу) працівник 

допускається до самостійної роботи. 

 

Шановні учні, прохання мені на пошту 

надсилати в прикріпленому файлі фото 

конспекту уроку та титульної сторінки. 

В назві листа не забувайте вказувати своє 

прізвище і № групи. 

Ті, з Вас, що не будуть надсилати 

конспекти будуть неатестовані!!! 
Soldаtenko.olga@ukr.net 
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