
Законодавча база з охорони праці 

 

1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону праці (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1992, № 49, ст.668) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-

12. 

2. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці, від 

15.11.2004  № 255 Про затвердження Типового положення про службу 

охорони праці. (НПАОП 0.00-4.35-04), 

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

3. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці, від 

29.01.1998  № 9 Про затвердження Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

соціальної політики № 526 від 30.03.2017) 

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

4. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці, 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 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-

05#Text. 

5. Наказ Міністерства соціальної політики УКРАЇНИ від 30.03.2017  

№ 526 Про внесення змін до Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0779-17#n2. 

6. Наказ МОН України від 30.11.2021 № 1288 Про проведення 

навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності на 2022 - 2023 роки 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-navchannya-pidvishennya-

kvalifikaciyi-ta-perevirki-znan-posadovih-osib-z-pitan-ohoroni-praci-ta-bezpeki-

zhittyediyalnosti-na-2022-2023-roki.  

4. Наказ МОН України від 11.08.2020 № 1037 Про затвердження Табеля 

термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з 

питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tabelya-terminovih-ta-strokovih-

donesen-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-z-pitan-civilnogo-zahistu-ohoroni-

praci-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti.  

8.  Наказ МОН України від 01.02.2019 № 114 Про проведення навчання, 

підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-

navchannya-pidvishennya-kvalifikaciyi-ta-perevirki-znan-posadovih-osib-z-pitan-

ohoroni-praci-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti. 

9. Наказ МОН України від 31.01.2019 № 97 Про затвердження 

примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

zatverdzhennya-primirnogo-tematichnogo-planu-ta-primirnoyi-programi-

navchannya-z-pitan-ohoroni-praci-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti. 
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10. Наказ МОН України від 01.08.2001 № 563 Про затвердження 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і навчальних закладах 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0969-01#Text. 

11. Наказ МОН України від 18.04.2006 № 304 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» 

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

12. Наказ МОН України 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. 

13. Лист МОН України від 21.11.2016 № 1400 Про затвердження 

Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, 

учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки 

життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shchodo-bezpeki-zhittediyalnosti-uchasnikiv-

navchalno-vikhovnogo-protsesu-na-chas-litnikh-kanikul. 
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