14.11.2018

389-а

Про перегляд та переоформлення
інструкцій з охорони праці та безпеки
життєдіяльності
На виконання ст. 13 Закону України «Про охорону праці», згідно з
вимогами Порядку опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних
актів з охорони праці, що діють на підприємстві (НПАОП 0.00-6.03-93),
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності
учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого
наказом МОНУ від 26.12.2017 р. № 1669, Положення про розробку інструкцій
з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98, зі змінами 2017р.)
НАКАЗУЮ:
1. Всім керівникам структурних підрозділів (кафедр, лабораторій, відділів,
центрів та інших):
1.1. переглянути переліки інструкцій з охорони праці для працівників і з
безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти при виконанні лабораторних,
дослідно-експериментальних робіт, при заняттях в спортзалі, під час
проведення позанавчальних заходів і громадських робіт; для мешканців
гуртожитку, відпочиваючих в СОСТ «Чайка» (далі – інструкції), що діють у
підпорядкованих підрозділах; внести зміни та узгодити їх з відділом охорони
праці (до 01.12.2018 р.);
1.2. провести перегляд і переоформлення інструкцій, що діють у підрозділі
згідно з переліком (п. 1.1), внести зміни та доповнення, у відповідності з
вимогами НПАОП 0.00-4.15-98, та подати проекти інструкцій на узгодження у
відділ охорони праці (до 20.12.2018 р.);
1.3. оформлення, зміст, будова та викладення тексту інструкцій, порядок
затвердження та введення в дію повинні відповідати вимогам НПАОП 0.004.15-98 (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0226-98) та вимогам п.п. 2.8, 2.9
Інструкції з діловодства в ОНПУ, затвердженої наказом ОНПУ від 09.12.2013р.
№ 60 (http://opu.ua/upload/files/Guide-ONPU12.pdf);

1.4. для нових видів робіт (навчальних, наукових, виробничих), установок,
стендів, обладнання, що вводяться в дію вперше, розробляти тимчасові
інструкції, що мають відповідати вимогам НПАОП 0.00-4.15-98. Тимчасові
інструкції вводяться в дію на строк до прийняття зазначених виробництв
(робіт) в експлуатацію;
1.5. забезпечити введення в дію інструкцій до впровадження нового
технологічного, лабораторного, експериментального процесу (початку
виконання робіт), експлуатації змонтованого устаткування тощо.
2. Завідувачам кафедр забезпечити внесення спеціальних питань з безпеки
(окремим розділом) в методичні рекомендації до виконання лабораторних
робіт.
3. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів,
керівникам підрозділів довести цей наказ до відома керівників
підпорядкованих підрозділів та забезпечити його виконання.
4. Начальнику відділу охорони праці Басиль Є.Є. забезпечити надання
відповідної методичної допомоги розробникам та інформації щодо діючих
нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів та інших документів з
охорони праці.
5. Реєстрацію, облік, видачу інструкцій в університеті, оформлення та
ведення відповідних журналів покласти на відділ охорони праці.
6. Розмістити цей наказ на офіційному сайті ОНПУ (www.opu.uaПро
університетнормативні документиохорона праці).
7. Директорам БВПУ ОНПУ, НКПК ОНПУ, ОАДК ОНПУ, ХПТК ОНПУ
порядок розробки, перегляд, переоформлення інструкцій встановлювати за
своїми розпорядчими документами. В строк до 25.12.2018 р. надати до відділу
охорони праці ОНПУ копії затверджених переліків інструкцій з охорони праці,
безпеки життєдіяльності, що діють у підпорядкованих підрозділах.
8. Вважати таким, що втратив чинність, наказ ОНПУ від 06.10.2006 р. № 72
«Про затвердження і введення в дію Положення про розробку інструкцій з
охорони праці в університеті».
9. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора Дмитришина Д.В.
Т.в.о. ректора

С.А. Нестеренко

Зразок титульної сторінки інструкції з охорони праці
Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут інноваційних технологій і управління проектами
Кафедра бізнес-технологій
Інструкція з охорони праці № ______
_______________________________________________________________________
(назва інструкції)

Одеса ОНПУ 20___

Зразок першої та останньої сторінки
інструкції з охорони праці
Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут інноваційних технологій і управлінні проектами
Кафедра бізнес-технологій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ректора ОНПУ від
_____ _______ 20 ____ р. № _____
Інструкція з охорони праці № ______
_______________________________________________________________________
(назва інструкції)
(текст інструкції по розділам)
_____________________________
(посада керівника підрозділу
/ розробника)

Візи:
Начальник відділу охорони праці

_________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

__________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

__________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Головні спеціалісти (фахівці) *
Начальник юридичного відділу

---------------------------Примітка. * - у разі потреби проект інструкції узгоджується з іншими підрозділами і
посадовими особами університету, перелік яких визначає відділ охорони праці.

Зразок титульної сторінки інструкції з БЖД
Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут інноваційних технологій і управління проектами
Кафедра бізнес-технологій
Інструкція з безпеки життєдіяльності № ______
_______________________________________________________________________
(назва інструкції)

Одеса ОНПУ 20___

Зразок першої та останньої сторінки інструкції з БЖД
Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут інноваційних технологій і управлінні проектами
Кафедра бізнес-технологій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ректора ОНПУ від
_____ _______ 20 ____ р. № _____
Інструкція з безпеки життєдіяльності № ______
_______________________________________________________________________
(назва інструкції)
(текст інструкції по розділам)
_____________________________
(посада керівника підрозділу
/ розробника)

Візи:
Начальник відділу охорони праці

_________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

__________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

__________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Головні спеціалісти (фахівці) *
Начальник юридичного відділу

---------------------------Примітка. * - у разі потреби проект інструкції узгоджується з іншими підрозділами і
посадовими особами університету, перелік яких визначає відділ охорони праці.

Зразок 1 проекту наказу про затвердження
і введення в дію інструкцій з ОП та БЖД в
структурних підрозділах ОНПУ

(Бланк наказу ОНПУ)

Про затвердження і введення в дію
інструкцій з охорони праці і безпеки
життєдіяльності на каф. УП БЖД

Згідно з вимогами ст. 13 Закону України «Про охорону праці», Положення про
організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього
процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОНУ від 26.12.2017 р. №
1669, Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити і ввести в дію інструкції з охорони праці і безпеки життєдіяльності на
кафедрі управління проектами безпеки життєдіяльності (УП БЖД):
- інструкція з охорони праці № _____ при роботі в лабораторіях кафедри УП БЖД;
- інструкція з охорони праці № _____ при монтажі, ремонті та обслуговуванні
стендів кафедри УП БЖД;
- інструкція з охорони праці № _____ при виконанні електрозварювальних робіт;
- інструкція з безпеки життєдіяльності № _____ для студентів при виконанні
лабораторних робіт в навчальній лабораторії (№ 28) кафедри УП БЖД;
- інструкція з безпеки життєдіяльності № ______ для студентів (магістрів) при
виконані експериментальних робіт на стенді № 23 у лабораторії кафедри УП БЖД;
- ……
2.
Завідувачу лабораторією кафедри УП БЖД Розбіченко О.М.:
2.1. забезпечити зберігання повного комплекту затверджених інструкцій (п. 1) у
доступному місці для працівників кафедри (приміщенні кафедри № 21 і 20 «Викладацька»);
2.2. копії затверджених інструкцій вивісити на видному місці у відповідних
приміщеннях кафедри.
3.
Завідувачу кафедри УП БЖД Добріцкому О.П.:
3.1. провести з працівниками кафедри УП БЖД позаплановий інструктаж з питань
охорони праці;
3.2. забезпечити в подальшому проведення інструктажів з охорони праці та безпеки
життєдіяльності по затвердженим інструкціям (п. 1).
3.3. довести цей наказ до відома всіх працівників кафедри УП БЖД.
4.
Контроль за
__________________.

Ректор

виконанням

наказу

(підпис)

покласти

на

директора

інститут

(Ініціали, прізвище)

Зразок2 проекту наказу про затвердження
і введення в дію інструкцій з ОП та БЖД в
структурних підрозділах ОНПУ

(Бланк наказу ОНПУ)

Про затвердження і введення в дію
інструкцій з охорони праці у відділі
слюсарно-механічної збірки ОНПУ

Згідно з вимогами ст. 13 Закону України «Про охорону праці» та Положення про
розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98)
НАКАЗУЮ:
1.
Затвердити і ввести в дію інструкції з охорони праці у відділі слюсарно-механічної
збірки:
- інструкція з охорони праці № _____ для слюсаря відділу СМВ;
- інструкція з охорони праці № _____ при роботі з електроінструментом;
- інструкція з охорони праці № _____ при експлуатації підйомника;
- інструкція з охорони праці № _____ при роботі на токарному верстаті;
- інструкція з охорони праці № _____ при виконання електрозварювальних робіт;
- ……
2.

Начальнику відділу СМЗ Дригунову З.Х:
2.1. забезпечити зберігання повного комплекту затверджених інструкцій (п. 1) у
доступному місці для працівників відділу;
2.2. копії затверджених інструкцій вивісити на видному місці у відповідних
приміщеннях (дільницях);
2.3. провести з працівниками відділу СМЗ позаплановий інструктаж з питань
охорони праці;
2.4. забезпечити в подальшому проведення інструктажів з охорони праці по
затвердженим інструкціям (п. 1);
2.5. довести цей наказ до відома всіх працівників відділу СМЗ.
3.

Контроль за виконанням наказу покласти на проректора __________________.

Ректор

(підпис)

(Ініціали, прізвище)

