
Нормативно-правове забезпечення 

Куточка з охорони праці 

1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992р. 

№269412-XII 

https://zakononline.com.ua/documents/show/151241___591220 

2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

охорону параці»» від 21.11.2002р. №229-IV. 

https://taxlink.ua/ua/normative_acts/zakon-ukraini-pro-ohoronu-praci/ 

3. Закон України «Про загальнообов`язкове державне соціальне 

страхування» від 23.09.1999р. №1105-XIV. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2004_01_27/t991105.htm

l 

4. Закон України, які регулюють трудові права та умови праці 

неповнолітніх осіб, жінок та осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DI00297A.html 

5. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві  

затвержений постановою Кабінету Міністрів України від 17 

квітня 2019 року №337 зі змінами, внесеними згідно з 

постановою Кабінету Міністрів від 05.01.2021 № 1. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-%D0%BF#Text 

6. Порядок розслідування та обліку  нещасних випадків 

невиробничого характеру, затвержений постановою Кабінетів 

Міністрів України від 22 березня 2001р №270 зі змінами та 

доповненнями. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2001-%D0%BF#Text 



7. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що 

сталися із здобувачами освіти під час освітньго процесу, 

затвердженого накозом Міністерства охорони здоров`я 

України від 16.05.2019р. № 659. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0612-19#Text 

8. Порядок проведення медечних оглядів працівників певних 

категорій, затвержений накозом Міністерства  охорони 

здоров`я України від 21.05.2007р. №246. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07#Text 

9. Порядок надання домедичної допомоги потерпілим  при 

ураженні електричним струмом та блискавкою, затверджений 

наказом Міністерства охорони здоров`я від 16.06.2014р. №398 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-14#Text 

10. Положення  про навчання неповнолітніх професіям, 

пов`язаними з важкими роботами і роботами з шкідливими 

або небезпечними умовами праці, затвержене наказом 

Держнаглядохоронпраці від 30.12.2007р. №274 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-14#Text 

 

11. Витяг з наказу директора закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти про призначення 

відповідальних осіб за охорону праці та пожежну безпеку. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text 

12. Інструкції з охорони праці, електробезпеки та пожежної 

безпеки для педагогічних працівників та здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

https://www.sop.com.ua/rubric/25 

13. Інструкція про порядок дії персоналу в разі виникнення 

пожежі. 



https://old.kyivcity.gov.ua/content/pamyatka-shchodo-diy-u-razi-

vynyknennya-pozhezhi.html 

14. Інструкції з охорони праці під час надання домедичної 

допомоги при отриманні травм. 

https://www.sop.com.ua/article/263-nstruktsya-z-nadannya-

domedichno-dopomogi 

15. Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці. 

https://www.sop.com.ua/article/111-qqq-16-m9-12-09-2016-

jurnal-rejstratsii-instruktajv-z-ohoroni-pratsi 

16. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці 

на робочому місці. 

http://olex.kr-

admin.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=8668:%

D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%

8E%D1%94%D0%BC%D0%BE-

%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-

%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%

B0%D1%86%D1%96%D1%97-

%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%

BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%96%D0%B2-%D0%B7-

%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-

%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0

%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-

%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0

%BC%D1%83-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%96 

17. Журнал реєстрації нещасних випадків у кабінеті 

спеціальних предметів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1139-20#Text 

18. Правила пожежної безпеки 

https://www.sop.com.ua/article/710-pravila-pojejno-bezpeki-v-

ukran 

19. Правила безпеки під час навчання в освітніх закладах. 



https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/vidpovidi-

na-poshireni-zapitannya-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-

umovah-karantinnih-obmezhen 

20. Правила безпечної роботи з інструментами та 

пристроями. 

https://dnaop.com/html/31713/doc-

%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%9F_0.00.-1.30-01 

21. Правила користування електричною енергією. 

https://cek.dp.ua/index.php/2-uncategorised/349-pravila-

koristuvannya-elektrichnoyu-energieyu.html 


