


При незадовільних результатах і повторної перевірки знань питання щодо 
працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством . 

1.9. Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань 

працівників з питань охорони праці згідно з вимогами цього Положення покладається на 
керівника закладу, в структурних підрозділах - на керівника структурного підрозділу, а 

контроль - на службу охорони праці. 
 

IІ. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці 

2.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників. 
2.1.1. Працівники, яких приймають на роботи, що визначені у Переліку робіт з 

підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 
26.01.2005р. № 15 та Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому 
наказом Держнаглядохоронпраці та МОЗ України від 23.09.1994 № 263/121, проходять 

попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно 
конкретних робіт, які вони виконуватимуть. Попереднє спеціальне навчання і перевірка 

знань працівників за його результатами проводяться одноразово до початку самостійної 
роботи, а також у разі перерви в роботі понад один рік. 

Періодичні перевірки знань працівників цієї категорії проводяться в строки, 

встановлені відповідними міжгалузевими і галузевими нормативними актами, але не 
рідше одного разу на рік. 

2.1.2. В університеті перевірку знань працівників з питань охорони праці, 
зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, здійснює постійно-діюча комісія, яку 
очолює один із проректорів університету: проректор з науково – педагогічної роботи, 

проректор з наукової роботи, проректор з АГР та ВН, начальник штабу цивільного 
захисту. 

До складу комісії входять спеціалісти служби охорони праці, технічних служб, 
представники органів державного нагляду за охороною праці та профспілок. Комісія 
вважається право чинною, якщо до її складу входять не менше ніж три особи. 

Усі члени комісії у встановленому порядку повинні пройти навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці. 

2.1.3. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці складає комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці та затверджує ректор університету.  

 

III. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці  

посадових осіб і спеціалістів 

 

3.1. Посадові особи і спеціалісти відповідно Переліку посад посадових осіб, які 
зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці (додаток 

4), до початку виконання своїх обов'язків, а також періодично, один раз на три роки, 
проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці. 

3.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і 
спеціалістів, проводяться суб'єктами господарської діяльності, які отримали в 
установленому порядку відповідний дозвіл. 

3.3. Посадові особи і спеціалісти, які при перевірці знань виявили незадовільні 
знання повинні протягом одного місяця пройти повторне навчання та повторну перевірку 

знань з питань охорони праці. 
3.4. Позачергове навчання та перевірка знань з питань охорони праці посадових 

осіб і спеціалістів проводяться: 

- при введені в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону 
праці; 

- при введені в експлуатацію нового устаткування або впровадженні нових 
технологічних процесів; 






























