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Кампанія фінансується ЄС та виконується Міжнародною організацією праці

ПАМ’ЯТКА РОБОТОДАВЦЮ:
ЯК СТВОРИТИ БЕЗПЕЧНІ Й ЗДОРОВІ
УМОВИ ПРАЦІ

Інформування 
працівників

При прийнятті на роботу поінформуйте 
працівників про наявність на робочому 
місці небезпечних і шкідливих чинни-
ків, можливий вплив на здоров’я, а 
також про передбачені пільги й ком-
пенсації за роботу в таких умовах.

Перед початком самостійної роботи про-
ведіть вступні інструктажі.

Обов’язкові 
медогляди
Для важких робіт і робіт підвищеної 
небезпеки, водіїв транспортних засо-
бів, неповнолітніх та інших категорій 
працівників обов’язкові попередній 
і періодичні медогляди проводять-
ся коштом роботодавця.

Страхування від 
нещасного випадку 
і профзахворювань

У разі шкоди здоров’ю працівника або 
смертельного випадку відшкодування 
потерпілим або їхнім родичам надає 
Фонд соціального страхування та робо-
тодавець, якщо це зазначено в колек-
тивному/трудовому договорі.

Пільги й 
компенсації
За важкі й шкідливі умови праці ви 
маєте надавати працівнику: лікуваль-
но-профілактичне харчування, молоко, 
газовану солону воду; оплачувані пе-
рерви санітарно-оздоровчого призна-
чення; скорочений робочий час; до-
даткову оплачувану відпустку.

Засоби 
індивідуального 
захисту

Забезпечте працівників спеціальним 
одягом і взуттям, засобами для захисту 
голови, органів дихання та інших частин 
тіла, а також мийними і знешкоджуваль-
ними засобами.

Служба охорони праці 
на підприємстві
Якщо маєте 50 і більше працівників — 
створіть службу охорони праці.
Менш ніж 50 працівників — ці функції 
можуть виконувати підготовлені 
особи за сумісництвом.
Менш ніж 20 працівників — можете 
залучати сторонніх фахівців на дого-
вірних засадах.

Атестація робочих 
місць

Обов’язкова для підприємств, де техно-
логічний процес, обладнання, матеріали 
є потенційним джерелом шкідливих і 
небезпечних виробничих чинників.

Навчання й перевірка знань 
працівників з охорони праці
Розробіть правила виконання робіт і 
поведінки працівників на робочих 
місцях. Проводьте навчання з охоро-
ни праці, надання першої медичної 
допомоги, дій у разі аварії.

Запобігання нещасним 
випадкам і професійним 
захворюванням

Впроваджуйте прогресивні технології 
та кращий досвід з охорони праці. За-
безпечуйте належне утримання буді-
вель і споруд, виробничого обладнан-
ня та устаткування, стежте за їхнім тех-
нічним станом. Розслідуйте та ведіть 
облік нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій.

За додатковою інформацією 
звертайтеся

до Державної служби України 
з питань праці

Джерело: Закон України «Про охорону праці» 
станом на грудень 2021 року


