Міністерство освіти і науки України
Харківська державна зооветеринарна академія

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З
ОХОРОНИ ПРАЦІ УЧАСНИКІВ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ В ХАРКІВСЬКІЙ
ДЕРЖАВНІЙ
ЗООВЕТЕРИНАРНІЙ АКАДЕМІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ

УХВАЛЕНО
вченою радою Харківської державної
зооветеринарної академії
(від «__» _______ 2019 року, протокол № __)
Положення
вводиться в дію з «___» _______ 2019 року
Ректор ___________ Д.І. Барановський
(від «___»______ 2019 року наказ № ___)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ
ПРАЦІУЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В
ХАРЬКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ ЗООВЕТЕРИНРНІЙ АКАДЕМІЇ

смт. Мала Данилівка-2019

2

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В
ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ ЗООВЕТЕРИНРНІЙ АКАДЕМІЇ .
Методична розробка / О.О.Ковальова //Харківська державна
зооветеринарна академія. – смт. Мала Данилівка.:РВВ ХДЗВА,
2019 р. - 8с.

Викладено основні положення щодо порядку організації роботи з
охорони

праці

учасників

навчально -виховного

процесу

в

Харківській державній зооветеринарної академії

© Харківська державна зооветеринарна академія
Підписано до друку «__»_______2019 року. Формат 60 х 90/1/16.
Ум. друк. арк. – 0,5. Тираж 3 примірників.
Оригінал макету підготувала О.О.Ковальова.
__________________________________________________________________
Видавництво РВВ ХДЗВА, 2019 р.

3

ЗМІСТ
1. Загальні положення

5

2. Організація роботи з охорони праці в Харківській державній
зооветеринарній академії

6

4

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного
процесу в Харківській державній зооветеринарній академія
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про
охорону праці" (2694-12 ), "Про освіту" (1060-12) і поширюється на вищі,
професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні
заклади та заклади післядипломної освіти, установи Міністерства освіти і
науки України незалежно від форм власності і підпорядкування (далі заклади освіти).
1.2. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони
праці, а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення
здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу (1), запобігання
травматизму його учасників.
(1) Навчально-виховний процес - система організації навчально-виховної,
навчально-виробничої діяльності, визначеної навчальними, науковими,
виховними планами (уроки, лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між
заняттями, навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання і
професійної орієнтації, виробнича практика, робота у трудових об'єднаннях,
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, походи, екскурсії,
спортивні змагання, перевезення чи переходи до місця проведення заходів
тощо).
1.3. Положення узгоджене з ЦК профспілки працівників освіти і науки
України, Держнаглядохоронпраці.
1.4. Навчальний заклад у своїй діяльності керуються чинним
законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці, цим
Положенням.
1.5. Організація роботи з охорони праці в навчальних закладах
покладається на їх керівників.
1.6.
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності учнів, студентів, курсантів, аспірантів, працівників
навчальних
закладів
(далі
учасники
навчально-виховного
процесу)проводяться відповідно до Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затвердженого наказом Держнагляд охорони праці України від 26.01.2005
№15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за №
231/100511 (далі Типове положення), та Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах , установах,
організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
18.04.2006 № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006
за № 806/12680 (далі - Положення про навчання).
1.7. Інструктажі з питань охорони праці з учасниками навчально5

виховного процесу в навчальних закладах проводяться відповідно до
Типового положення. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які
містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки
дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо,
проводяться з учасниками навчально-виховного процесу відповідно до
Положення про навчання.
2. Організація роботи з охорони праці в Харківській державній
зооветеринарній академії.
2.1. Загальне керівництво і відповідальність за організацію роботи з
охорони праці в Харківській державній зооветеринарній академії
покладається на Ректора академії.
2.2. Ректор академії:
2.2.1. забезпечує виконання покладених на нього завдань з питань
охорони праці відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
охорону праці" ( 2694-12 ), чинних нормативно-правових актів і несе
відповідальність за загальний стан роботи з охорони праці в академії,
координує і контролює діяльність академії щодо забезпечення здорових,
безпечних умов навчання, виховання і праці;
2.2.2. проводить єдину науково-технічну політику з питань охорони
праці, впровадження нових технологій навчання, системи стандартів безпеки
праці, направлених на забезпечення здорових і безпечних умов навчальновиховного процесу;
2.2.3. створює службу охорони праці в Харківській державній
зооветеринарній академії відповідно до Типового положення про службу
охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від
15.11.2004 № 255, і зареєстрованого в Мін'юсті України 01.12.2004 за №
1526/10125 ( далі - Типове положення про службу охорони праці). Одночасно
може створювати службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує роботу служб
пожежної, радіаційної безпеки та виконує інші функціональні завдання з
питань безпеки життєдіяльності;
2.2.4. забезпечує опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування
нормативно - правових актів з охорони праці відповідно до цього
Положення; видає накази, інструкцій з питань охорони праці, здійснює
контроль за їх виконанням;
2.2.5. забезпечує функціонування системи управління охороною праці в
ХДЗВА;
2.2.6. розробляє і після узгодження у встановленому порядку затверджує
переліки навчального обладнання, технічних засобів навчання, меблів тощо;
2.2.7. передбачає внесення до навчальних програм та підручників питання
охорони праці;
2.2.8. здійснює внутрівідомчий контроль за станом охорони праці в
ХДЗВА;
2.2.9. здійснює контроль за наданням установлених пільг особам, що
працюють у важких та шкідливих умовах праці, забезпеченням спецодягом,
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спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників
навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства;
2.2.10. організовує підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з
охорони праці з урахуванням особливостей навчального закладу;
2.2.11. забезпечує навчання з питань охорони праці в ХДЗВА;
2.2.12. один раз на три роки організовує в установленому порядку
навчання і перевірку знань з охорони праці керівників, спеціалістів,
працівників академії;
2.2.13. організовує і проводить наради, конференції, виставки, громадські
огляди з охорони праці;
2.2.14. здійснює постійний зв'язок з органами виконавчої влади та
громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників
навчально- виховного процесу;
2.2.15. контролює ведення оперативного обліку групових та із
смертельним наслідком нещасних випадків з студентами, слухачами,
аспірантами, у разі потреби бере участь у їх розслідуванні;
2.2.16. укладає Угоду з питань поліпшення умов і безпеки праці та
навчання з профспілкою ХДЗВА.
2.2.17. тимчасово призупиняють або забороняє навчально-виховний
процес у ХДЗВА, а також роботи в небезпечних для життя і здоров'я умовах;
притягає до відповідальності осіб, які порушують трудове законодавство,
правила і норми з охорони праці , вимоги безпеки проведення навчальновиховного процесу, призначає повторну перевірку знань працівників з
охорони праці;
2.2.18. контролює забезпечення академії законодавчими та нормативноправовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
2.2.19. здійснює контроль за наданням пільг особам, які працюють у
шкідливих і небезпечних умовах, забезпечує їх спецодягом, спецвзуттям та
іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96
"Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту",
затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170
(г0667- 96) і зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за № 667/1692;
2.2.20. не дозволяє залучення студентів, слухачів до господарських робіт
і виробничої практики без обстеження робочих місць відповідними органами
державного нагляду; забезпечують контроль за проведенням робіт, які
негативно впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан
довкілля;
2.2.21. здійснює постійний зв'язок з органами виконавчої влади та
громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників
навчально-виховного процесу;
2.2.22. здійснює контроль за якістю виконання будівельно-монтажних
робіт на новобудовах академії; не допускає уведення в експлуатацію об'єктів
з порушеннями технологічного циклу;
2.2.23. організовує і проводить приймання академії до нового
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навчального року відповідними комісіями;
2.2.24. здійснює контроль за проведенням інструктажів з охорони праці,
безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;
2.2.25. дійснює затвердження посадових інструкцій керівників академії з
обов'язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
2.2.26. організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці
відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів;
2.2.27. затверджує планування роботи из охорони праці, яка здійснюється
на перспективу (комплексні заходи, розраховані на рік, квартал, місяць
(поточні плани).

Підготоване та подане на затвердження начальником відділу
охорони праці Ковальовою О.О.
Положення відповідає законодавству України та Статуту ХДЗВА
Примітка Дане положення є формою оновлення аналогічного
положення, затвердженого наказом ректора від 29.04.2015 року № 130
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