
 



І. Загальні положення 

 

1. Провідний інженер з охорони праці належить до професійної групи 

«Професіонали». Сферою діяльності провідного інженера з охорони праці є 

контроль за технікою безпеки та охороною праці в коледжі. 

2. Призначення на посаду інженера з охорони праці та звільнення з неї 

здійснюється наказом директора за поданням заступника директора з 

адміністративно-господарської роботи і з дотриманням вимог Кодексу законів 

про працю України та чинного законодавства про працю. 

3. Провідний інженер з охорони праці підпорядковується 

безпосередньо заступнику директора з адміністративно-господарської роботи. 

4. У своїй діяльності провідний інженер з охорони праці керується 

Конституцією України, Кодексом законів про працю, Законом України «Про 

охорону праці», постановами, розпорядженнями, наказами та іншими 

нормативними документами, які стосуються роботи провідного інженера з 

охорони праці, Правилами внутрішнього трудового розпорядку коледжу, 

наказами директора коледжу, а також цією посадовою інструкцією.  

 

ІІ. Завдання та обов’язки провідного інженера з охорони праці 

 

1. Якісне виконання своїх посадових обов’язків: 

- здійснює контроль за додержанням у підрозділах коледжу 

законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, за наданням 

робітникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці;  

- вивчає умови праці на робочих місцях, готує і вносить пропозиції 

щодо розроблення і упровадження засобів захисту від впливу небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів; 

- бере участь у проведенні перевірок, обстежень технічного стану 

будівель, споруд, устаткування, ефективності роботи вентиляційних систем, 

стану санітарно-технічних пристроїв санітарно-побутових приміщень, засобів 

колективного та індивідуального захисту працівників, визначенні їх 

відповідності вимогам нормативних правових актів з охорони праці і у разі 

виявлення порушень, які створюють загрозу життю і здоров'ю працівників або 

можуть привести до аварії, інформує адміністрацію щодо необхідності їх 

усунення; 

- бере участь у розробленні заходів щодо запобігання професійним 

захворюванням і нещасним випадкам на виробництві, поліпшення умов праці і 

доведення їх до вимог нормативних правових актів з охорони праці, а також 

надає організаційну допомогу з виконання розроблених заходів; 



- бере участь, при необхідності, у розгляді питань про відшкодування 

роботодавцем шкоди заподіяної працівникам каліцтвом, професійним 

захворюванням або іншим пошкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням 

ними трудових обов'язків; 

- надає підрозділам коледжу методичну допомогу у складанні 

переліків професій і посад, відповідно до яких працівники мають проходити 

обов'язкові медичні огляди, а також переліки професій посад, відповідно до 

яких на основі чинного законодавства надається компенсація та пільги за важкі, 

шкідливі або небезпечні умови праці; під час розроблення і перегляду 

інструкцій з охорони праці,  системи стандартів безпеки праці; з організації 

інструктажу, навчання і перевірки знань працівників з охорони праці; 

- проводить вступні інструктажі з охорони праці з усіма, хто приймається 

на роботу, приїздить у відрядження та зі студентами, які виїздять на 

проходження виробничого навчання або практику; 

- бере участь у складанні розділу "Охорона праці та здоров’я» 

колективного договору, у розслідуванні випадків виробничого травматизму, 

професійних і     виробничо-обумовлених захворювань, вивчає їх причини, 

аналізує ефективність впроваджуваних заходів щодо їх запобігання. Здійснює 

контроль за організацією зберігання, видання, прання, хімічного чищення, 

сушіння, знесилення, знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального 

взуття та інших засобів індивідуального захисту, станом запобіжних 

пристосувань і захисних пристроїв, а також правильним витрачанням у 

підрозділах підприємства коштів, виділених на виконання заходів з охорони 

праці; 

- складає звітність з охорони праці за встановленими формами і у 

відповідні строки; 

- постійно підвищує професійний рівень, загальну культуру. 

2. Економне ставлення до ресурсів, які використовуються в процесі 

виконання своїх посадових обов’язків. 

3. Дотримання чинного законодавства України з охорони праці, пожежної 

та техногенної безпеки, правил поводження з електроприладами.  

4. Збереження  конфіденційності інформації, отриманої в процесі 

виконання посадових обов’язків. 

 

ІІІ. Права 

 

Провідний інженер з охорони праці має право: 

1. Вносити пропозиції керівництву коледжу з питань організації й 

умов своєї трудової діяльності. 



2. Користуватися інформаційними матеріалами й нормативно-

правовими документами  щодо виконання своїх посадових обов'язків. 

3. Давати структурним підрозділам коледжу рекомендації з питань, що 

входять до компетенції провідного інженера з охорони праці. 

4. Вимагати від структурних підрозділів коледжу відомості, необхідні 

для виконання посадових обов’язків. 

5. Знайомитися з проектами документів, що стосуються його 

діяльності. 

6. Давати запит і отримувати документи, матеріали та інформацію, 

необхідні для виконання своїх посадових обов’язків і розпорядження 

керівництва. 

7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію. 

 

ІV . Відповідальність 

 

Провідний інженер з охорони праці несе відповідальність за: 

1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що 

передбачені даною посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним 

законодавством України про працю. 

2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в 

межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 

3. Завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним 

цивільним законодавством та законодавством про працю України. 

4. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку коледжу – в 

межах, визначених чинним законодавством України про працю. 

 

V Провідний інженер з охорони праці повинен знати: 

 

1.  Статут ХТЕК  КНТЕУ, Положення про Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ, накази та розпорядження керівництва КНТЕУ, 

коледжу, які пов’язані з виконанням посадових обов’язків, Правила 

внутрішнього розпорядку, дану посадову інструкцію. 

2. Правила ведення документації. 

3. Основи трудового законодавства. 

4. Правила, форми та інструкції з охорони праці, техніки безпеки та 

протипожежної безпеки. 

5. Закон України "Про охорону праці"; законодавчі і нормативні 

правові акти, методичні матеріали з питань охорони праці, методи вивчення 

умов праці на робочих місцях.  



6. Організацію роботи з охорони праці.  

7. Систему стандартів безпеки праці; психофізіологічні вимоги до 

працівників виходячи з категорії важкості робіт. 

8. Передовий і вітчизняний досвід з охорони праці. 

9. Порядок і строки складання звітності про виконання заходів з 

охорони праці. 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги 

 

Провідний інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного 

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з 

охорони праці I категорії - не менше 2 років.  

 

VІІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

 

1. За відсутності провідного інженера з охорони праці обов'язки виконує 

особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та 

несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків. 

2. Для виконання обов’язків та реалізації прав провідний інженер з 

охорони праці взаємодіє з усіма структурними підрозділами коледжу в 

залежності від розподілу обов’язків та покладених завдань. 

 

 

З інструкцією ознайомлений (а): 

 


