
ПЕРЕЛІК 
основних нормативних та інших офіційних документів, 

що регламентують питання охорони праці 

в закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. 

2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. 

3. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (із 

змінами і доповненнями. 

4. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ 

(із змінами і доповненнями). 

5. Закон України «Про дорожній рух» від ЗО червня 1993 р. № 3353-ХІІ 

(із змінами і доповненнями). 

6. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р. N° 3745-

ХІІ (із змінами і доповненнями). 

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 

р. № 1105-ХІ\/ (із змінами і доповненнями). 

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення 

атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 р. N° 442. 

9.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» від 

22 березня 2001 р. № 270. 

10. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони 

праці та гірничого нагляду «Про Рекомендації щодо побудови та 

впровадження системи управління охороною праці» від 22.02.2008р. №35.  

11.  Наказ Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Граничних 

норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми» від 22 

березня 1996 р. N° 59. 

12.  Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про 

затвердження Положення про порядок забезпечення працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту» від 29 жовтня 1996 р. № 170. 

13.  Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про 

затвердження Положення про службу охорони праці» від 15 листопада 2004 

р. N° 255. 

14. Наказ міністерства освіти і науки України від 20.19. 2005 №609 «Про 

затвердження Положення про кабінет охорони праці та безпеки 



життєдіяльності професійно-технічних навчальних закладів. 

15. Наказ Міністерства освіти України від 15.08.2016 року №974 «Про 

затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ 

системи освіти України». 

16. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що стались під 

час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» від 31 серпня 

2001 р. N° 616. 

17.  Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, 

підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» від 18 квітня 2006 р. 

N° 304 (у редакції наказу Міністерства осіти і науки України від 22 

листопада 2017 року №1514) 

18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2017 року 

№1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони 

праці та забезпечення життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти». 

19. Лист МОН України від 16.04.2018 №1/9-240 «Про дотримання вимог 

охорони праці та безпеки життєдіяльності при підготовці закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти до нового навчального року».  

20. Лист Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2018 року 

№1/9-464  про «Методичні матеріали щодо проведення та реєстрації 

інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності зі здобувачами 

освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.  

21.   Наказ Департаменту освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації «Про організацію профілактичної роботи з безпеки 

життєдіяльності в осінньо-зимовий період 2018 / 2019 навчального року» 

від 24.09..2018 року №261.  

22.   СНІП 11-4-79 «Природне та штучне освітлення». 

23.   СНІП 3.05.06.-85 «Електротехнічне обладнання». 

24.   СНІП 2.04.05.-91 «Опалення, вентиляція та кондиціювання». 

25. ДСанПіН 5.5.6.009-98 «Улаштування і обладнання кабінетів 

комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на 

персональних комп’ютерах». 

26. ДНАОП 1.2.20-72 «Правила техніки безпеки при експлуатації 

тепловикористовуючих установок і теплових мереж». 

27.  ДБН В 2.2.3-97 «Будівлі і споруди. Будівлі та споруди навчальних 

закладів». 


