
Нормативно-правове забезпечення  

з охорони праці 
 

Закони України 
від 14.10.1992 

№ 2694-XII 

Про охорону праці (із змінами) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text  

від 24.02.1994 

№ 4004-XII 

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення (із 

змінами) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text  

від 02.10.2012 

№ 5403-VI 

Кодекс цивільного захисту України (із змінами) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#top  

 

постанови Кабінету Міністрів України 
від 01.08.1992 

№ 442 

Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-92-п#Text  

від 17.04.2019 

№ 337  

 Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-п#Text  

 

накази Міністерства освіти і науки України 
від 20.10.2005  

№ 609 

Про затвердження Положення про кабінет охорони праці та безпеки 

життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-05#Text  

від 18.04.2006  

№ 304 

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці  та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, 

організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства 

освіти і науки України» (із змінами) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06#Text  

від 14.12.2012 

№ 1423 

Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-

математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-13#Text  

від 15.08.2016  

№ 974 

Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та 

установ системи освіти України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1229-16#Text  

від 26.12.2017  

№ 1669 

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти 

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

від 16.05.2019  

№ 659 

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних 

випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу 

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

 

накази Державного комітету України з нагляду за охороною праці  
від 30.12.94  

№ 130 

Про затвердження Положення про навчання неповнолітніх професіям, 

пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними 

умовами праці (із змінами) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0014-95#Text  

від 16.03.2004  

№ 81 

 

 Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти (із змінами) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-04#Text  
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від 15.11.2004  

№ 255 

Про затвердження Типового положення про службу охорони праці (із 

змінами) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04#Text  

від 26.01.2005  

№ 15 

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною 

небезпекою (із змінами) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05#Text  

 

накази Державного комітету України з промислової безпеки,  

охорони праці та гірничого нагляду 
від 21.03.2007  

№ 55 

Про затвердження Типового положення про комісію з питань охорони праці 

підприємства (із змінами) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0311-07#Text  

 

накази Міністерства праці та соціальної політики України 

від 29.01.1998  

№ 9 

Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0226-98#Text  

 

накази Міністерства охорони здоров’я України 

від 23.07.2002  

№ 280 

Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів 

працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких 

пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення 

інфекційних хвороб (із змінами)  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0665-13#Text  
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