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НАКАЗ

№ Я^З  -ОД

Про слуоісбу з охорони праці 
та безпеки життєдіяльності

На виконання Законів України «Про охорону праці» , «Про освіту», Типового 
положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 
освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого Наказом Міністерства 
освіти і науки України від 26.12.2017 р. № 1669 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 23 січня 2018 р. за№  100/31552.
НАКАЗУЮ:

1. Створити службу з охорони праці та безпеки життєдіяльності в Таврійському 
Національному університеті імені В. І. Вернадського (додається).

2. Затвердити помічника ректора Куриська І.В. відповідальним за організацію роботи 
служби з охорони праці, безпеки життєдіяльності, дотримання здорових і безпечних умов 
навчання, норм і правил техніки безпеки, санітарії, пожежної безпеки в Університеті.

3. Даний наказ довести до відома працівників Університету з підписом про 
ознайомлення керівників структурних підрозділів.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. ректора
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перший проректор 
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ЗАТВЕРДЖУЮ

В .о. ректора Таврійського 
Національного університетуТ^гені В. ІТВернадського

X) X  В.П.Казарін 
Наказ від «/ ^  » ^-'''^2018 року № $

П О Л О Ж Е Н Н Я

про службу з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього 
процесу Таврійського національного університету імені В.І.Верпадського

1. Загальні положення

1.1. Служба з охорони праці та безпеки життєдіяльності Таврійського національного 
університету імені В.І.Верпадського (надалі -  Університет) створюєма відповідно до 
Закону України «Про охорону праці» для організації виконання правових, організаційно 
-  технічних, санітарно - гігієнічних, соціально -  економічних і лікувальне -  
профілактичних заходів,, спрямованих на запобіганню нещасним випадкам, 
професійним захворюванням і аваріям в процесі освітньої діяльності Університету.

1.2. Служба з охорони праці та безпеки життєдіяльності Університету функціонує у 
вигляді одного спеціаліста -  інженера з охорони праці.

1.3. Служба з охорони праці та безпеки життєдіяльності входить до структури 
Університету як одна з основних технічних служб. Ліквідація служби допускається 
тільки у випадку ліквідації Університету.

1.4. Служба з охорони праці та безпеки життєдіяльності підпорядковується 
безпосередньо ректору або посадовій особі, яка призначена його наказом.

2. Основні функції служба з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Відповідно до цілей, зазначених у п.1.1 даного Положення служба з охорони праці 
та безпеки життєдіяльності виконує такі основні функції:

2.1. опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці та безпеки 
життєдіяльності, сприяє удосконаленню діяльності у цвому напрямку кожного 
структурного підрозділу і кожної посадової особи;

2.2. проводить оперативно методичне керівництво роботою з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності;

2.3. складає разом з структурними підрозділами Університету комплексні заходи 
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища а також розділ «охорона праці та безпека життєдіяльності» у колективному 
договорі;

2.4. проводить для працівників та здобувачів освіти вступний інструктаж з питань 
охорони праці та безпеки життєдіяльності;

2.5. організовує:

а) забезпечення працюючих типовими інструкціями та іншими нормативними актами з 
охорони праці;

б) облік, анали з нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди 
від цих подій;



в) підготовку статистичних звітів з питань охорони праці;

г) допомогу комісії з питань охорони праці в опрацюванні необхідних матеріалів та 
реалізації її рекомендацій;

д) підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці та 
безпеки життєдіяльності.

2.6. Бере участь у:

а) розслідуванні нещасних випадків і аварій;

б) роботі комісії з питань охорони праці Університету;

в) роботі комісії по контролю за станом і безпечною експлуатацією інженерних мереж, 
будівель і споруд;

г) розробці положень, типових інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці 
та безпеку життєдіяльності;

2.7. Розглядає листи, заяви та скарги працівників з питань охорони праці.

2.8. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів у розробці 
заходів з питань охорони праці.

2.9. Готує проекти наказів і розпорядження з питань охорони праці та безпеки 
життєдіяльності.

2.10. Контролює:

а) дотримання чинного законодавства, галузевих та інших нормативних актів, виконання 
працівниками посадових інструкцій в частині, що стосуються питань охорони праці;

б) виконання приписів органів державного нагляду;

в) своєчасне проведення навчань та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з 
питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної 
небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт;

г) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів 
щодо усунення причин нещасних випадків і аварі які визначені в актах розслідування.

3 .Права спеціалістів служби охорони праці та безпеки життєдіяльності.

3.1. Представляти службу охорони праці Університету в державних та громадських 
установах при розгляді питань з охорони праці.

3.2. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не 
пройшли навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до 
виконання відповідних робіт або порушають нормативні акти про охорону праці.

3.3. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в 
структурних підрозділах Університету, видавати керівникам перевіреного підрозділу 
обов'язковий для виконання припис за формою згідно з додатком.



3.4. Надавати ректору Університету подання про притягнення до відповідальності 
працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.порушувати клопотання про 
заохочення працівників, які беруть активну участь у підвищення безпеки та поліпшенні 
умов праці.

4. Відповідальність інженера служби охорони праці та безпеки життєдіяльності

Інженер служби охорони праці та безпеки життєдіяльності несуть персональну 
відпсвідальність за:

а) невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства з охорони 
праці;

б) невиконання, або неналежне виконання своїх функціональних обов'язків, 
передбачених Положенням про службу з охорони праці та безпеки життєдіяльності, 
посадовою інструкцією;

в) недостовірнісгь та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці;

г) низьку якість проведеного розслідування нещасних випадків і аварій.

Погоджено:

Перший проректор

Голова профспілкового комітету 
Провідний юрисконсульт

Помічник ректора І.В. Курисько


