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ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Законодавство України покладає на всіх роботодавців обов'язок щодо 

забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. Витрати на охорону праці на 

підприємстві згідно зі ст. 19 Закону «Про охорону праці» повинні становити не 

менше 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік, а за невиконання 

законодавства про охорону праці до підприємства можуть бути застосовані 

санкції аж до заборони його експлуатації. 

Для того щоб не накликати на себе гнів перевіряючих в особі інспекції з 

охорони праці і не поставити під загрозу існування підприємства, роботодавцю 

варто подбати про багато речей, головні з яких вказані нижче: 

1. Створити службу охорони праці. 

Згідно зі ст. 15 Закону «Про охорону праці» така служба обов'язково 

повинна бути створена на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб у 

відповідності з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженому 

наказом Держкомітету з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 р. № 255. 

Повинні бути затверджені посадові інструкції посадових осіб служби, що 

визначають їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на 

них функцій. 

2. Розробити та затвердити на підприємстві положення, інструкції та 

інші акти з охорони праці. 

Обов'язок роботодавця за твердженням таких документів передбачений в 

ст. 13 Закону «Про охорону праці». Вони повинні встановлювати правила 

виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у 

виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках і робочих місцях.  



3. Організувати проведення інструктажів з питань охорони праці. 

Перед початком роботи нового працівника роботодавець згідно зі ст. 29 

КЗпП зобов'язаний проінформувати його під розписку про умови праці, наявні на 

його робочому місці. У тому числі, про всі небезпечні чи шкідливі виробничі   

фактори, які ще не усунуто, та про можливі наслідки їх впливу на здоров'я 

працівника, а також про можливі пільги та компенсації за роботу в таких умовах. 

4. Забезпечити навчання і перевірку знань з питань охорони праці. 

Згідно зі ст. 18 Закону «Про охорону праці» працівники, зайняті на роботах 

з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні 

щороку проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Навчання 

з питань охорони праці таких працівників може проводитися як безпосередньо 

на підприємстві, так і іншим суб'єктом господарювання, що займаються таким 

навчанням. Перевірка знань працівників з питань охорони праці повинна 

здійснюватися відповідною комісією підприємства, склад   якої затверджується 

керівником підприємства. 

5. Подбати про проведення медичних оглядів. 

Згідно зі ст. 169 КЗпП роботодавець зобов'язаний за свої кошти 

організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) та періодичних 

(протягом трудової діяльності) медоглядів працівників, зайнятих на важких 

роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є 

потреба у професійному доборі. Також він зобов'язаний проводити щорічний 

обов'язковий медогляд осіб віком до 21 року. 

6. Забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, милом, 

молоком, солоною водою та інше. 

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на 

роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими температурними 

умовами, працівникам згідно зі ст. 164 КЗпП має безкоштовно видаватися 

спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). 

Норми безплатної видачі ЗІЗ затверджені окремими наказами профільних 

міністерств або інших держорганів для конкретних видів виробництва. 

зобов'язаний компенсувати працівникові вартість їх придбання.  



7. Провести атестацію робочих місць. 

На підприємствах, де технологічний процес, використовуване обладнання, 

сировина  або матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів, які можуть негативно впливати на стан здоров'я 

працюючих, повинна проводитись атестація робочих місць за умовами праці. 

Така атестація повинна проводитися атестаційною комісією, склад і 

повноваження якої визначаються наказом по підприємству в строки, передбачені 

колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Порядок 

проведення такої атестації передбачений постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 

442. Відомості про результати атестації заносяться в картку умов праці.  

8. Налагодити облік нещасних випадків. 

Згідно зі ст. 22 Закону «Про охорону праці» роботодавець зобов'язаний 

організувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій у порядку, встановленому постановою КМУ від 30.11.2011 

р. № 1232.  

Отже, з перерахованого вище, на роботодавця покладається і ряд інших 

обов'язків, пов'язаних з охороною праці. Частина з них виглядає декларативно 

(наприклад, обов'язок впроваджувати прогресивні технології), але й інші повинні 

обов'язково дотримуватися роботодавцями (наприклад, вимоги щодо охорони 

праці жінок, неповнолітніх та інвалідів, вимога подавати звітність про стан 

охорони праці). 
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