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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА  
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Проаналізований стан охорони праці Рівненського МУВГ. Запропонова-
но аналітичний підхід оцінки безпеки праці в процесі діяльності водого-
сподарської організації і алгоритм реалізації наукового підходу до кіль-
кісної оцінки безпеки виробничих процесів. 
Ключові слова: охорона праці, безпека праці, організаційні заходи, кое-
фіцієнти безпеки. 
 

Проанализировано состояние охраны труда Ровенского МУВГ. Предло-
жен аналитический поход оценки безопасности работы в процессе деяте-
льности водохозяйственной организации и алгоритм реализации науч-

ного подхода к количественной оценке безопасности производственных 
процессов. 
Ключевые слова: охрана труда, безопасность труда, организационные 
мероприятия, коэффициенты безопасности. 
 

The article analyzes the state of occupational safety MUVG Rivne. An 

analytical approach to assessing the safety of the water in the process of 

organization in terms of safety and ability to implement the scientific 

approach to quantify the safety of production processes. 

Keywords: occupational health, safety work and organizational measures, 

coefficient of safety. 
 

Під час вивчення організації охорони праці на підприємствах Рівненсько-

го МУВГ виявлено, що працівниками, відповідальними за охорону праці, ро-

зроблено низку документів, зокрема: Положення про систему управління 

охороною праці Рівненського МУВГ, Положення про роботу уповноважених 

трудових колективів з питань охорони праці тощо. 

Система управління охороною праці  (СУОП) – частина загальної системи 

управління виробництвом, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам та 
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професійним захворюванням на виробництві, а також небезпеці для третіх 

осіб, що виникають у процесі виробничої діяльності, і включає в себе ком-

плекс взаємопов’язаних заходів на виконання вимог законодавчих та норма-

тивно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці. 

Система управління охороною праці передбачає опрацювання і затвер-

дження роботодавцем нормативних документів, положень та інструкцій з пи-

тань охорони праці, які є обов’язковими до виконання. 

Політика управління в області охорони праці повинна бути спрямована на 

послідовне зниження рівня шкідливих та небезпечних виробничих факторів з 

урахуванням масштабу ризиків виникнення нещасних випадків та професій-

них захворювань. Вона може бути досягнута поступовим підвищенням рівня 

безпеки виробництва за рахунок: опрацювання посадових інструкцій для ке-

рівників усіх рівнів, опрацювання необхідних інструкцій з безпечного веден-

ня робіт, забезпечення проведення навчання і перевірки знань з охорони пра-

ці, забезпечення проведення інструктажів з охорони праці, забезпечення про-

ходження медичних оглядів, забезпечення працівників спецодягом, спецвзут-

тям та засобами індивідуального захисту, забезпечення робочих місць техно-

логічною документацією, проведення необхідних випробувань та технічних 

оглядів машин, механізмів, устаткування.  

Відповідальність за охорону життя і здоров’я працюючих регламентуєть-

ся ст. 13 Закону України «Про охорону праці».  

Діяльність уповноважених трудових колективів регламентується «Поло-

женням про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони 

праці» затвердженого наказом начальника управління на основі Типового 

положення. 

Відповідно ст.13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зо-

бов’язаний забезпечити безоплатно працівників нормативно-правовими ак-

тами та актами з охорони праці, що діють в межах організації. 

Організація забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та 

актами з охорони праці, що діють в межах організації, посібниками, навчаль-

ними матеріалами з цих питань згідно п.3.11 «Типового положення про слу-

жбу охорону праці» покладається на службу охорону праці. 

Об’єктом управління охороною праці є діяльність структурних підрозді-

лів, функціональних служб і всього колективу підприємства по забезпеченню 

здорових і безпечних умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках і 

підприємстві в цілому. 

Процес управління виконанням завдань охорони праці на підприємстві і в 

кожному підрозділі здійснюється керівником підприємства /підрозділу/ шля-

хом послідовного виконання таких функцій управління: 

1)    прогнозування і планування робіт з охорони праці; 

2)    організація роботи; 

3)    оперативне керівництво і координація; 
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4)    стимулювання; 

5)    контроль, облік, аналіз роботи з охорони праці. 

Планування робіт з охорони праці підприємства включає розробку таких 

планів: 

1)    розділ "Охорона праці" у колективному договорі; 

2)    оперативний /квартальні, місячні/ плани. 

Вихідними даними для роботи і розробки планів з охорони праці є резуль-

тати паспортизації і атестації умов праці на робочих місцях, результати 

вивчення причин травматизму і захворювань, матеріали цільових переві-

рок стану охорони праці, виконання попередніх планів.   

Організація процесу управління охороною праці здійснюється шляхом ро-

зробки на підприємстві Положення "Про обов'язки і відповідальність посадо-

вих осіб і працівників щодо охорони праці" та його виконання.   Оперативне 

керівництво і координація роботи з охорони праці здійснюється керівницт-

вом підприємства і його підрозділів шляхом застосування відповідних мето-

дів управління: організаційно-розпорядчих; соціально-психологічних і еко-

номічних. 

Організаційно-розпорядчі методи включають в себе виконання посадових 

обов'язків з охорони праці, видання і виконання наказів, розпоряджень, пос-

танов. 

Соціально-психологічні методи управління включають в себе: навчання і 

виховання персоналу, проведення інструктажів, моральне стимулювання, 

особистий приклад керівника щодо виконання вимог охорони праці. Для по-

передження травматизму слід для відповідальних професій застосовувати 

профвідбір і профорієнтацію, попереджувати допуск до роботи людей у хво-

робливому і нетверезому стані, вести боротьбу зі шкідливими звичками, під-

вищувати культуру виробництва. 

Економічні методи управління охороною праці полягають в матеріально-

му стимулюванні роботи з охорони праці. 

Повсякденний контроль щодо попередження травматизму і профзахворю-

вань проводиться керівниками всіх рівнів підприємства шляхом виявлення 

порушників безпечних методів праці і порушень правил і норм з охорони 

праці і прийнятті до порушників заходів дисциплінарного, громадського та 

матеріального впливу. 

У разі виявлення порушень інструкцій з охорони праці керівник робіт зо-

бов'язаний провести з порушником позаплановий інструктаж, зробити запис 

в журналі оперативного контролю про прийняті до порушника заходи і усу-

нення недоліків. 

Перший ступінь контролю в водогосподарській організації – на дільницях 

за станом охорони праці здійснює бригадир, не рідше одного разу на тиж-

день, записуючи виявлені порушення в журнал оперативного контролю за 

станом охорони праці. 

На другому рівні контролю перевіряються: 
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а/ відповідність робочих місць, обладнання, інструменту, пристосувань; 

б/ наявність і дотримання працівниками правил і інструкцій по безпечно-

му веденню робіт; 

в/ технічний стан і справність основного і допоміжного обладнання, при-

ладів, вантажопідіймальних механізмів і транспортних засобів; 

г/ герметизація обладнання, запірної і регулюючої арматури, стан ємкос-

тей; 

д/ справність і безперебійну роботу вентиляційних установок; 

є/ дотримання графіка планово-запобіжних ремонтів ; 

є/ стан систем освітлення ; 

ж/ правильна і безпечна організація робіт, правильне ведення технологіч-

них процесів, дотримання працівниками безпечних методів і прийомів робо-

ти, інструкцій, виробничої і трудової дисципліни ; 

з/ санітарно-гігієнічний і протипожежний стан робочих місць, утримання 

санітарно-побутових приміщень; 

Контроль за станом охорони праці на третьому рівні здійснює комісія з 

питань охорони праці. 

Контроль проводиться щомісяця з залученням до складу комісії началь-

ника відділу експлуатації, головного механіка, механіка, а головою комісії 

призначається заступник генерального директора з питань охорони праці. 

Перевірка проводиться у присутності керівника дільниці, уповноваженого 

трудового колективу з питань охорони праці. 

Виявлені за результатами перевірок порушення в організації роботи по 

охороні праці, дотримання правил і норм по забезпеченню безпеки праці вно-

сяться в журнал оперативного контролю і оформляються актом перевірки.   

На цьому рівні контролю перевіряється : 

а/ організація, результати контролю стану охорони праці на рівні дільниць 

і ведення журналів перевірки стану охорони праці 1-2 ступенів; 

б/ виконання наказів, розпоряджень, приписів контролюючих органів, а 

також виконання пропозицій і усунення зауважень, які внесено до актів пере-

вірки стану охорони праці; 

в/ своєчасність розслідування нещасних випадків і правильність оформ-

лення матеріалів розслідування; 

г/ організація навчання і інструктажів по охороні праці, їх якість; 

д/ робота інженерно-технічних працівників з питань охорони праці відпо-

відно з їх посадовими інструкціями; 

е/ забезпеченість працівників робочих місць і об’єктів необхідними ін-

струкціями, пам’ятками, знаками безпеки, наявність і їх стан; 

є/ наявність і правильність ведення документації з питань охорони праці; 

ж/ технічний стан, справність і правильність експлуатації обладнання, ме-

ханізмів контрольно-вимірювальних приладів, засобів, інструментів, систем 

опалення і освітлення, заземлення обладнання і споруд, відповідність їх ви-
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могам правил безпеки. 

В управлінні водного господарства створена служба охорони праці. Осно-

вними завданнями служби охорони праці є: забезпечення безпеки виробни-

чих процесів, устаткування, будівель і споруд; забезпечення працюючих за-

собами індивідуального захисту та засобами колективного захисту; профе-

сійного добору виконавців робіт з підвищеною небезпекою, професійної під-

готовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; вибо-

ру оптимальних режимів  праці і відпочинку працюючих. 

Безпека виробничих процесів забезпечується за рахунок: 

- відображення вимог безпеки праці у технологічних документах відпові-

дно до ГОСТ 3.1120-83 «Общие правила отражения и оформления требова-

ний безопасности труда в технической документации»); 

-  дотримання вимог охорони праці під час монтажу, ремонту та поточної 

експлуатації обладнання, забезпечення працюючих засобами колективного 

захисту; 

- безпека будівель та споруд, що експлуатуються, забезпечується завдяки 

своєчасному проведенню оглядів, ремонтів та реконструкцій; 

- забезпечення нормативних санітарних, гігієнічних умов праці досягаєть-

ся за рахунок систематичного контролю стану виробничого середовища, за-

газованості, запиленості повітря робочої зони, рівнів шуму, вібрації, іонізо-

ваного та неіонізованого випромінювання, освітлення, температурного ре-

жиму тощо, паспортизації вентиляційних установок, їх своєчасного ремонту і 

чистки та проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-

правовим актам з охорони праці. 

Відповідальним  за проведення цієї роботи є керівник структурного під-

розділу: 

- наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ); забезпечення здійсню-

ється відповідно до Типових галузевих норм безплатної видачі спецодягу, 

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для даної галузі; відпо-

відальність за забезпечення працівників ЗІЗ покладається на керівників стру-

ктурних підрозділів; 

- оптимальні режими праці та відпочинку забезпечуються шляхом додер-

жання режиму праці та відпочинку, проведення оздоровчих заходів щодо 

зниження нервово-емоційних навантажень – відповідальним за проведення 

цієї роботи покладається на керівників структурних підрозділів спільно з фа-

хівцем організації праці та заробітної плати; 

- лікувально-профілактичне обслуговування забезпечується за рахунок 

проведення періодичних медичних оглядів, обладнання фізкультурно-

оздоровчих кімнат та проведення оздоровчих і профілактичних заходів. 

Відповідальність   за проведення цієї роботи покладається на керівників 

структурних підрозділів спільно з установами охорони здоров’я та службою 

охорони праці; 
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-  санітарно-побутове обслуговування забезпечується через обладнання та 

належне утримання гардеробних, душових приміщень, туалетів, умивальни-

ків тощо; відповідальність   за проведення цієї роботи покладається на керів-

ників структурних підрозділів; 

- ідентифікація небезпеки забезпечується шляхом аналізу причин та об-

ставин нещасних випадків і професійних захворювань, виявлення невідпові-

дності стану умов, безпеки праці та організації робіт чинним нормативно-

правовим актам, визначення об’єктів підвищеної небезпеки, яким необхідно в 

першу чергу приділяти увагу. 

Обов’язковою умовою оцінки ризиків є наявність мінімально необхідної 

кількості показників, що характеризують стан умов та безпеки охорони праці. 

Нами визначені наступні коефіцієнти. 

Коефіціент додержання працюючими інструкцій з охорони праці (Ко), що 

розраховується як співвідношення між кількістю працюючих із додержанням 

інструкцій з охорони праці та загальною чисельністю працюючих на момент 

перевірки. В МУВГ Ко=1. 

Коєфіцієнт технічної безпеки обладнання (Кбо), що розраховується як 

співвідношення між кількістю визначених ССБП показників безпеки, яким 

відповідає обладнання, та загальною кількістю показників безпеки, визначе-

них ССБП 

1
15

15
==боK . 

                                       

Коєфіцієнт безпеки технологічних процесів (Ктп), що розраховується як 

співвідношення між кількістю технологічної документації, в якій відображе-

но вимоги безпеки, до загальної кількості  технологічної документації 

1
52

52
==тпК . 

Коефіцієнт додержання допустимих рівнів шкідливих виробничих факто-

рів (Кс), що розраховується як співвідношення між кількістю факторів, що 

відповідають санітарно-гігієнічним нормам, та загальною кількістю таких 

факторів 

1
12

12
==сК . 

Коефіцієнт виконання планових робіт з охорони праці (Кп), що розрахо-

вується як співвідношення між кількістю фактично виконаних заходів та за-

планованим 

                                 875,0
8

7
==пК .             
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Для дослідження інформаційно-аналітичних показників стану охорони 

праці зібрані наступні вихідні матеріали з охорони праці водогосподарських 

організацій Рівненської області, що підпорядковані Рівненському облводгос-

пу: наявність галузевих інструкцій на робочих місцях структурних підрозді-

лів водогосподарського підприємства; технологічних регламентів, стандартів; 

перевірок стану охорони праці і наявності забезпечення засобами індивідуа-

льного захисту оглядачів гідротехнічних споруд, трактористів - машиністів, 

машиністів насосних станцій; вчасності проведення інструктажів та навчання 

працівників; проведення обліку справності технологічного устаткування, ме-

ханізмів та засобів праці і т.п. 

Пропонується наступний алгоритм кількісної оцінки показника безпеки 

технологічного обладнання та устаткування, інженерної інфраструктури во-

догосподарського підприємства (організації): 

1. Проведення структурного і функціонального регулювання результатив-

ності системи забезпечення безпеки і умов праці на підприємстві (для одного 

з підрозділів). Структурне регулювання результативності системи забезпе-

чення безпеки виконується шляхом розчленування осушувальної системи на 

окремі ізольовані ділянки: гідротехнічні споруди, скидні мережі, дороги, ка-

нали осушувальні, гідровузли, насосні станції необхідне для дослідження 

умов безпечності виконання робіт. 

2. Аналіз факторів ризику при експлуатаційних роботах, проведенні ре-

монтних робіт дренажної мережі, очистки осушувальних каналів від наносів і 

рослинності:використання ненадійної техніки, порушення облицювання ка-

налів, невикористання ЗІЗ тощо. 

3. Проведення досліджень небезпечних і шкідливих чинників для аналіти-

чного прогнозу безпечності виробничих процесів структурних одиниць осу-

шувальної системи і визначення показника ризику для елементів і показника 

безпечності в цілому. 

Так визначено, що імовірність події, яка відповідає невиконанню або не-

своєчасності виконання заходів з покращення охорони праці залежить від 

тривалості аналізу періоду покращення і вагомості кожної відмови техноло-

гічного обладнання досліджуваної структурної одиниці, яка була розбита на 

елементи (наприклад – гідротехнічної споруди, переїзду). 

4. Пропонуються стратегії розвитку і вдосконалення охорони праці в сис-

темі існуючої СУОП; пропонуються заходи, що забезпечать безпеку техноло-

гічних процесів і машин, виробничого середовища і територій. 
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