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Створення безпечних і нешкідливих умов праці.
Державний нагляд за охороною праці.
Створення безпечних і нешкідливих умов праці
Згідно статті 153 КЗпП на всіх підприємствах, в установах,
організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення
безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або
уповноважений ним орган.
Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів,
машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів
колективного та індивідуального захисту, що використовуються
працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам
нормативних актів про охорону праці.
Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати
сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові,
і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню
професійних захворювань працівників.
Власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від
працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а
також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці.
Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася
виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, які
його оточують, і навколишнього середовища.
На власника або уповноважений ним орган покладається
систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань
охорони праці, протипожежної охорони. Трудові колективи обговорюють і
схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарнооздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів.
Куди звернутися?
У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для
здоров'я умов праці власник або уповноважений ним орган зобов'язаний

повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони праці, який може дати тимчасову згоду
на роботу в таких умовах.
Державний нагляд за охороною праці
Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативноправових актів про охорону праці здійснюють:
- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
нагляду за охороною праці (Державний комітет промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду — Держпромгірнагляд);
- спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки
(Головна державна інспекція з нагляду за ядерною та радіаційною
безпекою Міністерства екології та природних ресурсів України);
- спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки
(Державний департамент пожежної безпеки Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи);
- спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці
(Санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорони здоров'я
України).
Діяльність органів державного нагляду за охороною праці
регулюється Законом України "Про охорону праці", законами України "Про
використання ядерної енергії і радіаційну безпеку", "Про пожежну безпеку",
"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення",
іншими нормативно-правовими актами та положеннями про ці органи, що
затверджуються Президентом України або Кабінетом Міністрів України.
Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства
здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому
прокурорами.
Якими органами здійснюється нагляд і контроль з охорони праці?
Державний нагляд за дотриманням законодавства, правил і норм з
охорони праці здійснюють спеціально створені комітети, інспекції та інші
органи. Цю структуру утворюють:
1. Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці і гірничого
нагляду (Держгірпромнагляд);
2. Державна санітарно-епідеміологічна служба МОЗ;
3. Комітет ядерного регулювання Міністерства охорони навколишнього
природного середовища;
4. Державний пожежний нагляд Міністерства надзвичайних ситуацій.
Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському
місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який

працює за адресою: 54056, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 4454-60, 44-54-61
Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням:
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/
Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи
безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних
та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.
Ще більше консультацій на інформаційному ресурсі WikiLegalAid,
який можна знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

