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ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

 Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, 

спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Згідно 

статті 21 Закону України “Про охорону праці” фінансування охорони праці здійснюється 

власником. Працівник не несе ніяких витрат на заходи щодо охорони праці. На 

підприємствах, в галузях і на державному рівні у встановленому Кабінетом Міністрів 

України порядку створюються фонди охорони праці. Такі ж фонди можуть створюватись 

органами місцевого і регіонального самоврядування для потреб регіону. На підприємстві 

кошти вказаного фонду використовуються тільки на виконання заходів, що забезпечують 

доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня 

охорони праці на виробництві. 

 До державного, регіональних та галузевих фондів охорони праці надсилаються 

поряд з коштами державного чи місцевих бюджетів, відрахуваннями підприємств та 

іншими надходженнями кошти, одержані від застосування органами державного нагляду 

штрафних санкцій до власників згідно із статтею 31 цього Закону, а також кошти від 

стягнення цими органами штрафу з працівників, винних у порушенні вимог щодо охорони 

праці. Працівники, на яких накладено штраф, вносять його в касу підприємства за місцем 

роботи. Кошти фондів охорони праці не підлягають оподаткуванню. Витрати на охорону 

праці, що передбачаються в державному і місцевих бюджетах, виділяються окремим 

рядком. 

 Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, 

механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та 

індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові 

умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. 

 Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася 

виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його 

оточують, і навколишнього природного середовища. Факт наявності такої ситуації 

підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства з участю представника 

профспілки і уповноваженого трудового колективу, а в разі виникнення конфлікту - 



відповідним органом державного нагляду за охороною праці з участю представника 

профспілки. За період простою з цих причин не з вини працівника за ним зберігається 

середній заробіток. 

 Розглядаючи охорону праці в умовах ринкової економіки, особливу увагу слід 

звернути на економічні аспекти охорони праці. Здійснення заходів з поліпшення умов і 

охорони праці чинить стимулюючий вплив як на економічні, так і соціальні результати 

виробництва. До економічних результатів впливу умов праці на людину, які мають 

позитивне значення, слід віднести підвищення продуктивності праці, раціональне 

використання основних виробничих фондів. Сприятливі умови забезпечують підвищення 

продуктивності праці як за рахунок інтенсивних змін (скорочення витрат робочого часу на 

виробництво одиниці продукції), так і екстенсивного (підвищення ефективності 

використання робочого часу завдяки зниженню цілоденних втрат за тимчасовою 

непрацездатністю та виробничим травматизмом). 

 Зростання продуктивності праці пов’язано зі скороченням цілоденних витрат 

робочого часу, обумовлених тимчасовою непрацездатністю, підвищенням ефективності 

використання робочого часу і продовженням періоду активної трудової діяльності. 

Несприятливі умови призводять до зворотних результатів: різних форм та ступенів 

втомлюваності працівників, функціонального напруження організму. 

До негативних економічних результатів належать недоодержання додаткового продукту, 

затримка з введенням нових фондів, непродуктивне споживання робочої сили, зниження 

продуктивності праці. 

 Крім того, слід звернути увагу на соціальні результати впливу умов праці на 

працівників. До позитивних соціальних результатів можна віднести: ступінь сприятливого 

впливу процесу праці на здоров’я  людини та розвиток її особистості; стан здоров`я, 

ставлення до праці; соціальну активність; максимальне задоволення однією з 

найвагоміших потреб людини  потреби в сприятливих умовах праці і безпосередньо 

пов’язаної з цим потреби в змістовній, творчій, високопродуктивній праці; зміцнення 

здоров`я. 

 Негативний соціальний результат включає зниження творчої активності, 

зацікавленості в праці, зниження трудової дисципліни, зростання плинності кадрів 

внаслідок несприятливих умов праці. 
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