
ПОЛОЖЕННЯ 
про службу охорони праці Донецького 

державного університету внутрішніх справ 

1. Загальні положення

1.1. Згідно з Законом України «Про охорону праці» служба охорони праці 
створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно
технічних, санітарно-г1пєнічних, соціально-економічних і лікувально
профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, 
професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності. 

1.2. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо ректорові 
Донецького державного університету внутрішніх справ (далі ДонДУВС). 

1.3. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників 
служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку 
під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки. 

1.4. Працівники служби охорони праці ДонДУВС в своїй діяльності 
керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони 
праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах 
ДонДУВС. 

2. Основні завдання служби охорони праці

2.1. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на 
усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання 
нещасним випадкам в ДонДУВС, професійним захворюванням та іншим 
випадкам загрози житгю або здоров'ю працівників. 

2.2. Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і 
техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного 

. . . . 

та шдивщуального захисту працшниюв. 
2.3. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших 

нормативно-правових актів з охорони праці, положень, розділу «Охорона 
пращ» колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах 
ДонДУВС. 

2.4. Інформування та надання роз'яснень працівникам ДонДУВС з питань 
охорони праці. 



2. Функції служби охорони праці

З .1. Розроблення спільно з іншими підрозділами ДонДУВС компл�ксних 
заходів для досяmення встановлених нормативів та підвищення існуючого 
рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання 
виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання 
організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів. 

З .2. Підготовка проектів розпорядчих документів з питань охорони праці і 
внесення їх на розгляд ректорові ДонДУВС. 

З .З. Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і 
за участю представників професійної спілки ДонДУВС перевірок дотримання 
працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці. 

3.4. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами. 
З .5. Проведення з працівниками та здобувачами освіти вступного 

інструктажу з питань охорони праці. 
З.б. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого 

травматизму, професійних захворювань. 
З. 7. Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з 

питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого 
зберігання згідно з установленим порядком. 

3.8. Складання за участю керівників підрозділів ДонДУВС переліків 
професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з 
охорони (безпеки) праці, що діють в межах ДонДУВС, надання методичної 
допомоги під час їх розроблення. 

З .9. Інформування працівників про основнІ вимоги закоюв, Інших 
. . 

нормативно-правових актІв та актІв з охорони працІ, що дІють в межах 
ДонДУВС. 

3.10. Розгляд: 
- питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що

стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи; 
- листів, заяв, скарг працівників ДонДУВС, що стосуються питань

додержання законодавства про охорону працІ. 
З .11. Організація: 
- забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами з охорони праці

та актами з охорони праці, що діють в межах ДонДУВС, посібниками, 

навчальними матерІалами з цих питань; 
- роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендш,
. . 

кутюв з охорони працІ тощо; 
- пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних

засобів. 







5.5. Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, 
службами, фахівцями підприємства та представниками профспілки. 




