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Призначення на посаду інженера з охорони праці та звільнення з неї здійснюється 

наказом керівника підприємства за поданням начальника відділу охорони праці з 

дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про 

працю. Інженер з охорони праці підпорядковується безпосередньо начальнику відділу 

охорони праці. 

За відсутності інженера з охорони праці його обов’язки виконує особа, призначена 

наказом керівника підприємства, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за 

належне виконання покладених на неї обов’язків [1].  

Інженер з охорони праці здійснює контроль за додержанням у підрозділах 

підприємства чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з 

охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього 

середовища, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умови праці. Він 

вивчає умови праці на робочих місцях, бере участь у впровадженні більш досконалих заходів 

щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціональних режимів праці та відпочинку 

з урахуванням специфіки виробництва, динаміки працездатності, періодичності 

фізіологічних функцій людини з метою збереження здоров’я і працездатності людей, 

підвищення змістовності та привабливості праці [2]. Організовує роботу з проведення 

паспортизації санітарно-технічного стану цехів, перевірки технічного стану устаткування, 

запобіжних і захисних пристроїв. Інформує працівників від особи роботодавця про стан умов 

праці на робочому місці, а також про прийняті заходи щодо захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів, забезпечує підготовку документів на виплату 

відшкодування збитків, причинених здоров'ю працівників у результаті нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання. Організовує проведення перевірок, обстеження 

технічного стану будинків, будівель, устаткування, машин і механізмів на відповідність їх 

вимогам нормативних актів з охорони праці, стану санітарно-побутових приміщень, засобів 

колективного і індивідуального захисту працівників, контролює своєчасність їх проведення 

[3]. Бере участь у складанні розділу «Охорона праці» колективного договору, здійснює 

контроль за його виконанням, а також виконанням приписів органів державного контролю, 

та ін. Інженер з охорони праці має право вимагати та отримувати особисто або за 

дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців 

інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків. 

Отже, начальник відділу охорони праці знає, розуміє і застосовує діючі нормативні 

документи, що стосуються його діяльності. Знає і виконує вимоги нормативних актів про 

охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів 

безпечного виконання робіт [4]. 
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