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ПОЛОЖЕННЯ 
з техніки безпеки та охорони праці в Інституті розведення 

і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН 

1. Загальні положення.

1.1. Положення з техніки безпеки та охорони праці в Інституті 
розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН (надалі -  Положення з 
техніки безпеки та охорони праці) розроблено на підставі Закону України 
«Про охорону праці», Кодексу цивільного захисту України, Закону України 
«Про пожежну безпеку», Типового положення про службу охорони праці, 
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 року № 255, 
для організації виконання правових, організаційно-гігієнічних, соціально- 
економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 
запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у 
процесі трудової діяльності збереження життя і здоров'я наукових 
співробітників і працівників Інституту розведення і генетики тварин імені 
М.В.Зубця НААН (надалі -  Інститут), контролю за безпекою та безпечною 
експлуатацією об'єктів установи.

1.2. У відповідності з діючим законодавством відповідальність за 
забезпечення техніки безпеки та охорони праці в Інституті покладається на 
керівника -  директора Інституту. Співробітники Інституту і здобувачі 
наукових ступеней доктора філософії і доктора наук в Інституті повинні 
знати і дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці, а у випадку 
вчинення порушень, виникнення аварійних ситуацій чи пожежі 
застосовувати всі заходи для їх ліквідації, рятування людей і цінного майна.

1.3. Положення з техніки безпеки та охорони праці є одним з основних 
документів Інституту.

1.4. Відповідальний за техніку безпеки та охорони праці (провідний 
спеціаліст з охорони праці) підпорядковується безпосередньо директору 
Інституту і призначається окремим наказом.

1.5. Відповідальний за техніку безпеки та охорони праці Інституту 
повинен мати вищу освіту та стаж роботи не менше 3-х років.

1.6. Відповідальний за техніку безпеки та охорони праці Інституту 
повинен пройти перевірку знань з охорони праці та правил пожежної безпеки з 
періодичністю - один раз на три роки.

1.7. Відповідальний за техніку безпеки та охорони праці Інституту повинен 
проводити інструктажі з охорони праці та правил пожежної безпеки 
співробітникам Інституту, а також за поданням завідувача відділу



інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури здобувачам 
наукових ступеней.

2. Завдання відповідального за техніку безпеку та охорону праці.

2.1. Контроль за додержанням у структурних підрозділах Інституту чинного 
законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці.

2.2. Контроль за забезпеченням наукових співробітників і працівників
Інституту засобами індивідуального та колективного захисту.

2.3. Контроль за забезпеченням надійної та безаварійної роботи 
технологічного обладнання у всіх лабораторіях Інституту.

2.4. Контроль за забезпеченням професійної підготовки і підвищення
кваліфікації співробітників і працівниками Інституту з питань охорони праці,
технології робіт, пожежної безпеки, пропаганди безпечних методів праці.

2.5. Контроль за забезпеченням протипожежної профілактики на об'єктах 
Інституту.

2.6. Контроль за забезпеченням професійного добору виконавців для
визначених видів робіт.

2.7. Контроль за забезпеченням оптимальних режимів праці та відпочинку 
працюючих.

2.8. Проведення аудиту охорони праці, умов праці, оцінки технічного стану 
обладнання та устаткування, атестації робочих місць на відповідність 
нормативно-правовим актам з охорони праці та пожежної безпеки в порядку й 
строки, що визначаються законодавством.

2.9. Контроль за проведенням інструктажів з охорони праці та правил
пожежної безпеки у підрозділах та лабораторіях Інституту для здобувачів
ступеня доктора філософії та доктора наук викладачами і керівниками
підрозділів.

3. Функції відповідального за техніку безпеку та охорону праці.

3.1. Опрацювання цілісної ефективної системи управління охороною праці, 
пожежною безпекою, сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі 
кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи.

3.2. Проведення оперативно-методичного керівництва роботою з охорони 
праці, пожежної безпеки, експлуатації обладнання і споруд.

3.3. Складання разом із структурними підрозділами Інституту
комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища, а також розділу "Охорона праці" у 
колективному договорі.

3.4. Проведення для наукових співробітників і працівників Інституту 
вступного інструктажу з питань охорони праці, пожежної безпеки.

3.5. Не може бути залучений до виконання функцій, не передбачених цим 
Положенням.



3.6. Організація:
3.6.1. Обліку аналізу нещасних випадків, професійних захворювань, 

аварій 1 та 2 категорій, технологічних порушень в роботі обладнання, 
пожеж, а також шкоди від цих подій та доведення інформації про них до 
органів відомчого і державного нагляду.

3.6.2. Підготовки статистичних звітів з питань охорони праці, 
технологічних порушень в роботі обладнання, пожеж.

3.6.3. Розробки перспективних та поточних планів роботи підрозділів 
Інституту щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці.

3.6.4. Підвищення кваліфікації і перевірки знань посадових осіб з 
питань охорони праці, експлуатації обладнання, пожежної безпеки.

3.7. Приймати участь у:
3.7.1. Розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань,, 

аварій 1 та 2 категорій, технологічних порушень в роботі обладнання, пожеж 
в залежності від виду обладнання, характеру пошкодження та важкості 
наслідків.

3.7.2. Формуванні фонду охорони праці Інституту розподілі його коштів.
3.7.3. Розробці положень, інструкцій та інших нормативних актів з 

охорони праці, експлуатації обладнання, пожежній безпеці, що діють в межах 
Інституту.

3.7.4. Роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за 
умовами праці.

3.7.5. Сприянні впровадженню у діяльність Інституту досягнень науки 
техніки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та 
індивідуального захисту працюючих, захисту населення і навколишнього 
середовища.

3.7.6. Підготовка проектів наказів та розпоряджень з питань охорони 
праці, експлуатації обладнання, пожежної безпеки.

3.7.7. Розгляд листів, заяв та скарг наукових співробітників з питань 
охорони праці.

3.7.8. Надання методичної допомоги підрозділам Інституту у розробці 
заходів з питань охорони праці, експлуатації обладнання і пожежної безпеки.

3.7.9. Розгляд фактів наявності виробничих ситуацій, небезпечних для 
життя чи здоров'я працівників або людей, які їх оточують, а також для 
навколишнього природного середовища, у випадку відмови працівників з цих 
причин від виконання дорученої їм роботи.

3.8. Контроль за:
3.8.1. Дотриманням чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та 

інших нормативних актів, директивних матеріалів, виконання працівниками 
посадових та виробничих інструкцій з питань охорони праці, експлуатації 
обладнання, пожежної безпеки.

3.8.2. Відповідністю нормативним актам по охороні праці машин, 
механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, 
засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працівників.



наявністю та станом технологічної документації на робочих місцях.
3.8.3. Своєчасним проведенням навчання та інструктажів працівників, 

атестацією та переатестацією з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, 
які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотриманням вимог 
безпеки при виконанні робіт.

3.8.4. Забезпеченням працівників засобами індивідуального колективного 
захисту, миючимизасобами,санітарно -  побутовими приміїценнями, наданням 
працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з 
важкими та шкідливими умовами праці.

3.8.5. Виконанням приписів органів державного нагляду, пропозицій та 
подань уповноважених трудового колективу і профспілки з питань охорони 
праці, використанням за призначенням коштів фонду охорони праці.

3.8.6. Проходженням поперед нього і періодичних медичних оглядів 
працівників віком до 21 року та іншими працівниками Інституту.

3.8.7. Використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з 
чинним законодавством.

3.8.8. Виконанням заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, 
безпечної експлуатаціїобладнання, протипожежної безпеки, а також заходів 
щодо усунення причин нещасних випадків, аварій 1 та 2 категорій, 
технологічних порушень, пожеж, що визначені в актах розслідування.

3.8.9. Здійснення зв'язку з медичними, науковими та іншими 
організаціями з питань охорони праці, організація впровадження їх 
рекомендацій.

4. Взаємовідносини.

4.1. Взаємовідносини відповідального за техніку безпеку та охорону праці з 
іншими структурним и підрозділами здійснюються на основі принципу 
пріоритету питань охорони праці та безпечної експлуатації обладнання по 
відношенню до результатів діяльності Інституту.

4.2. Про всі нещасні випадки, відмови та аварії, керівник підрозділу, де це 
сталось, негайно зобов' язаний повідомити відповідальному з охорони праці.

5. Права.

5.1. Відповідальний за технік у безпеку та охорону праці має право:
5.1.1. Представляти Інститут в державних та громадських установах 

при розгляд питань охорони праці, експлуатації обладнання, пожежної 
безпеки.

5.1.2. Безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, 
структурні підрозділи Інституту. Зупиняти роботу лабораторій, машин, 
механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють небезпеку для життя 
або здоров'я науковим співробітникам, працівникам, пошкодження обладнання 
або виникнення пожежі.

5.1.3. Одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і



пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці, експлуатації обладнання 
та пожежної безпеки.

5.1.4. Перевіряти стан охорони праці, безпеки, гігієни праці, експлуатації 
обладнання, пожежної безпеки та виробничого середовища на об'єктах 
Інституту.

5.1.5. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи наукових 
співробітників, працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, 
інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних 
робіт або порушують нормативні акти про охорону праці, експлуатацію і 
пожежну безпеку.

5.1.6. Надсилати керівництву Інституту подання про притягнення до 
відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці, 
експлуатації, пожежної безпеки, порушувати клопотання про заохочення 
працівників, які беруть активну участь у підвищенні безпеки та покращенні 
умов праці.

5.1.7. Залучати спеціалістів виробничих служб підприємства до перевірки 
дотримання нормативів і законодавства про охорону праці, експлуатацію 
обладнання та пожежну безпеку.

6. Відповідальність.
Відповідальний за техніку безпеки та охорону праці несе персональну 

відповідальність за:
6.1. Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам діючого законодавства з 

охорони праці, експлуатації пожежної безпеки.
6.2. Невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених Положенням 

з охорони праці та посадовими інструкціями.
6.3. Недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з 

охорони праці, технологічних порушень в роботі обладнання, пожеж.


