
  ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол зборів трудового колективу 

№1 від 15 січня 2021 року 

Рівненський академічний ліцей «Престиж» імені Лілії Котовської 

Рівненської міської ради 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань охорони праці 

Рівненського  академічного ліцею «Престиж» імені Лілії Котовської 

Рівненської міської ради 

1. Порядок створення комісії

1.1. Комісія з питань охорони праці у Рівненському академічному ліцеї 

«Престиж» імені Лілії Котовської  Рівненської міської ради (далі Комісія) 

створюється відповідно до Закону України «Про охорону праці» (ст. 26), з 

врахуванням кількості працівників ліцею. 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується законодавством про працю, 

міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці, а також цим 

Положенням про комісію з питань охорони праці у школі. 

1.3. Комісія створюється з метою залучення представників адміністрації та 

членів трудового колективу (представників профспілки) до співробітництва та 

узгодженого вирішення питань у сфері  охорони праці у ліцеї. 

1.4. Рішення про доцільність створення комісії, її кількісний склад, строк 

повноважень приймається трудовим колективом на зборах трудового колективу 

за поданням директора, трудового колективу та профспілкового комітету. До 

складу Комісії від трудового колективу повинні входити працівники основних 

професій (учителі ліцею), представники профспілки. 

1.7. Зміни до складу Комісії вносяться виключно зборами трудового колективу. 

1.8. Комісію очолює голова, який обирається на її засіданні. Із складу Комісії 

обирається також заступник голови та секретар. Директор ліцею не може бути 

головою Комісії. На посаду секретаря  обирається член служби охорони праці 
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ліцею або відповідальна особа за організацію діяльності з охорони праці у ліцеї. 

Секретар Комісії відповідає за організаційні питання: скликання засідань, 

ведення документації. 

1.9. Члени Комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах. 

1.10. Комісія здійснює свою діяльність на підставі планів, що розробляються на 

рік і затверджуються нею. 

1.11. Комісія у своїй діяльності керується законодавством про працю, 

міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці, а також цим 

Положенням про комісію з питань охорони праці у школі. 

 

2. Зміст роботи комісії з питань охорони праці 

2.1. Основними завданням комісії є: 

•   захист законних прав та інтересів працівників у сфері охорони праці; 

• підготовка, на підставі аналізу стану безпеки життєдіяльності у ліцеї, 

рекомендацій директору та працівникам щодо профілактики виробничого 

травматизму; 

• узгодження шляхом двосторонніх консультацій позицій сторін у вирішенні 

практичних питань у сфері охорони праці з метою забезпечення поєднання 

інтересів адміністрації, трудового колективу та кожного працівника; 

•  вироблення позицій щодо включення до колективного договору окремих 

питань з охорони праці. 

2.2. Комісія має право: 

•  одержувати від адміністрації ліцею, окремих працівників, профспілкового 

комітету інформацію, необхідну для виконання завдань, передбачених цим 

Положенням; 

•  встановлювати ступінь вини потерпілого в порядку, що визначається трудовим 

колективом за поданням директора та профспілкового комітету, при вирішенні 

питання про розмір одноразової допомоги, коли нещасний випадок стався 

внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці 

і факт наявності його вини встановлено комісією з розслідування нещасних 

випадків; 
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• здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 

праці безпосередньо на робочих місцях; аналізувати стан умов безпеки праці в 

ліцеї, виконання умов розділу «Охорона праці» колективного договору. 

 

3. Регламент роботи комісії 

3.1. Комісія проводить засідання за необхідністю, але не менше одного разу на 

квартал. 

3.2. Засідання комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутня  

більшість її членів. 

3.3. Рішення комісії оформляються протоколами і мають рекомендаційний 

характер. У разі незгоди директора з рекомендаціями комісії він дає 

аргументовану відповідь. 

3.4. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на  зборах 

трудового колективу. 

 

4. Припинення роботи комісії 

Діяльність Комісії припиняється 

•  у разі ліквідації закладу; 

•  у разі визнання її діяльності незадовільною. 

Загальні збори трудового колективу мають право, після припинення роботи 

комісії, провести нові вибори членів комісії. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Відповідальна особа за 

роботу з охорони праці в 

школі 
 

______________ 
(підпис) 

Т.П.Логин 

Голова профспілкового 

комітету 

______________ 
(підпис) 

О.С.Виговська 
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