
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про затвердження інструкцій з охорони праці 

 

З метою створення i підтримання належних, безпечних i здорових умов 

праці, запобігання нещасним випадкам в Мукачівській міській раді та її 

виконавчих органах, відповідно ст.ст.13, 18 Закону України «Про охорону 

праці», у відповідності до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, 

затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства 

праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року №9, керуючись  

п.п. 1, 20, ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

1. Затвердити Інструкцію №1 «Вступного інструктажу з охорони праці для 

працівників Мукачівської міської ради та її виконавчих органів», згідно 

додатку 1 до цього розпорядження. 

2. Затвердити Інструкцію №2 «З охорони праці на робочому місці для 

працівників Мукачівської міської ради та її виконавчих органів», згідно 

додатку 2 до цього розпорядження. 

3. Затвердити Інструкцію №3 «З охорони праці під час роботи на 

персональному комп’ютері та з оргтехнікою для працівників Мукачівської 

міської ради та її виконавчих органів», згідно додатку 3 до цього 

розпорядження. 

4. Затвердити Інструкцію №4 «З охорони праці при користуванні 

електропобутовими приладами в Мукачівській міської раді», згідно додатку 4 

до цього розпорядження. 

5. Затвердити Інструкцію №5 «З охорони праці для працівника 

Мукачівської міської ради та її виконавчих органів, який перебуває у 

службовому відрядженні», згідно додатку 5 до цього розпорядження. 

6. Затвердити Інструкцію №6 «З охорони праці для прибиральниці 

господарського відділу Мукачівської міської ради», згідно додатку 6 до цього 

розпорядження. 

7. Затвердити Інструкцію №7 «З охорони праці для водіїв 

автотранспортних засобів Мукачівської міської ради та її виконавчих органів», 

згідно додатку 7 до цього розпорядження. 

8. Затвердити Інструкцію №8 «З охорони праці для підсобного робітника 

господарського відділу Мукачівської міської ради», згідно додатку 8 до цього 

розпорядження. 
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9. Відповідальному за охорону праці у Мукачівській міській раді та її 

виконавчих органах Володимиру Яцківу, забезпечити проведення інструктажів 

працівників із записом у журналі реєстрації інструктажів з охорони праці.  

10. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження Мукачівського 

міського голови від 15.11.2019 №457 «Про затвердження інструкцій з охорони 

праці у виконавчих органах Мукачівської міської ради». 

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра 

Лендєла. 

 

 

Міський голова                                                           Андрій БАЛОГА 



Додаток 1 до розпорядження 

Мукачівського міського голови  

28.04.2022 № 153  

         

ІНСТРУКЦІЯ  №1 

вступного інструктажу з питань охорони праці  

для працівників Мукачівської міської ради та її виконавчих органів 

 

І. Загальні положення 

1. Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці для  

працівників Мукачівської міської ради та її виконавчих органів (далі - 

Інструкція), встановлює основні вимоги щодо забезпечення охорони праці та 

поширюється на всіх працівників для працівників   Мукачівської міської ради.  

2. Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які приймаються 

на роботу до Мукачівської міської ради та її виконавчих органів. 

3. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі 

реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. 

 

ІІ. Загальні правила поведінки  

1. При знаходженні у приміщеннях і на території адміністративних 

приміщень Мукачівської міської ради, працівники повинні виконувати вимоги 

інструкції з питань охорони праці. 

2. При відкриванні вікон забороняється сідати на підвіконня, перегинатися 

за межі вікна. 

3. Курити дозволяється виключно у спеціально відведених і обладнаних для 

цього місцях. 

4. Забороняється приносити та зберігати легкозаймисті й вибухонебезпечні 

речовини у службових приміщеннях. 

5. Після закінчення роботи необхідно вимкнути з мережі усі електричні 

прилади, зачинити вікна та двері. 

6. У разі виявлення будь-яких недоліків необхідно повідомити своєму 

безпосередньому керівникові та тільки після цього залишати робоче місце. 

 

ІІІ. Основні положення Закону України «Про охорону праці», 

Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів  

у сфері охорони праці 

1. Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо 

реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в 

процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів 

відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці 

в Україні. 

Дія цього Закону поширюється на всіх юридичних і фізичних осіб, які 

відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх 

працюючих. 

2. Робочий час і час відпочинку: 



                                                                    2                                      Продовження додатку 

 

до початку роботи працівник повинен ознайомитися з правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, умовами праці та бути проінструктованим 

з питань охорони праці та пожежної безпеки; 

працівник повинен особисто виконувати доручену йому роботу і не має 

права передоручати її іншому працівникові; 

роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не 

передбаченої його посадовими обов’язками; 

працівникам надається перерва для відпочинку і харчування; 

час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього 

трудового розпорядку; 

залучення окремих працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні 

допускається у виняткових випадках за письмовим дозволом роботодавця, 

оформленим у встановленому порядку; 

робота у вихідний, святковий чи неробочий день може компенсуватися за 

згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі у 

подвійному розмірі; 

святкові і неробочі дні визначені статтею 73 Кодексу законів про працю 

України; 

усім працівникам надаються щорічні відпустки із збереженням місця роботи 

(посади) і середнього заробітку тривалістю, визначеною чинним законодавством 

України;  

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідальність за 

порушення цих правил. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку спрямовані на зміцнення 

трудової дисципліни, організації праці, раціональне використання робочого 

часу, підвищення продуктивності праці. 

Працівник зобов'язаний: 

виконувати вимоги з питань охорони праці, трудової дисципліни; 

утримувати своє робоче місце в належному стані та виконувати 

встановлений порядок щодо зберігання матеріалів, цінностей та документів. 

Керівники виконавчих органів Мукачівської міської ради зобов’язані: 

контролювати виконання підлеглими трудової дисципліни; 

уживати заходів щодо належного технічного оснащення робочих місць 

підлеглих і створення на них умов, які відповідають правилам охорони праці; 

уживати необхідних заходів щодо профілактики виробничого травматизму, 

професійних захворювань працівників. 

Працівник, який з’явився на роботу в хворобливому стані, стані 

алкогольного або наркотичного сп’яніння, до роботи не допускається. 

4. Права працівників на охорону праці під час роботи: 

Умови праці на робочому місці, а також санітарно-побутові умови повинні 

відповідати вимогам чинного законодавства України. 

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася 

ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його 

оточують. Він зобов’язаний негайно повідомити про це безпосереднього 

керівника. 
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5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій: 

1) працівник, з яким трапився нещасний випадок, повинен доповісти про це 

безпосередньому керівникові; 

2) розпорядженням міського голови створюється комісія з розслідування, 

яка в установлені строки повинна встановити обставини нещасного випадку, 

визначити відповідальних за це осіб, розробити заходи щодо запобігання 

подібним випадкам, скласти відповідні акти; 

3) якщо потерпілий своєчасно не повідомив своєму керівникові або якщо 

втрата працездатності від нещасного випадку настала не відразу, він 

розслідується протягом десяти діб від дня подачі заяви; 

4) розслідування групових нещасних випадків або зі смертельним наслідком 

проводиться протягом не більше 10 днів і складається акт спеціального 

розслідування. 

 

ІV. Основні небезпечні та шкідливі фактори, які можуть 

 впливати на працівників виконавчих органів Мукачівської міської ради 

1. Основними шкідливими та небезпечними факторами є: 

1) робота на персональному комп'ютері (напруга органів зору і пов’язані з 

нею стомлення, захворювання і побічні ефекти, тривале перебування в одній 

позі, що викликає застійні явища в організмі та може сприяти різним 

захворюванням, механічні шуми, пов’язані з роботою принтера та вентиляторів 

системи відводу тепла комп'ютера, наявність позитивних іонів, що виникають 

внаслідок іонізації повітря елементами високовольтної схеми блоку живлення 

монітора); 

2) небезпечні значення напруги електромережі живлення, замикання якої 

може відбутися через тіло людини у випадку дотику до відкритих струмоведучих 

частин чи електроустаткування з порушеною ізоляцією; 

3) порушення вимог пожежної безпеки; 

4) порушення режиму праці та відпочинку; 

5) незадовільні метеорологічні умови (дощ, сніг, ожеледиця); 

6) незадовільний психологічний клімат у колективі. 

 

V.  Надання домедичної допомоги 

1. Домедична допомога - це комплекс заходів, спрямованих на поновлення 

або збереження життя та здоров’я потерпілого, яка здійснюється тим, хто 

знаходиться поряд з потерпілим (взаємодопомога), або самим потерпілим 

(самодопомога) до прибуття медичних працівників. 

2. Перша допомога при пораненні: 

насамперед, необхідно зупинити кровотечу, а потім накласти стерильну 

пов’язку на рану. Зупинка кровотечі на кінцівках проводиться шляхом 

притискання артерії, вени або накладання джгута вище місця поранення 

(кінцівка піднята вгору); 
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при накладанні джгута (а при його відсутності – ременя, паска, мотузки 

тощо) необхідно в місці його накладання обгорнути кінцівку шматком тканини, 

щоб уникнути болісності; 

слід пам’ятати, що джгут накладається не більше ніж на 1-2 години. У 

зв’язку з цим необхідно під накладений джгут покласти записку чи написати на 

кінцівці точний час, коли він був накладений; 

після зупинки кровотечі шкіру навкруги рани обробляють йодом або 

зеленкою, а потім накладають стерильну пов’язку.  

3. Перша допомога при переломах: 

надаючи допомогу при переломах кісток, необхідно бути дуже обережним, 

щоб не перетворити закритий перелом на відкритий; 

при відкритому переломі, в першу чергу, необхідно накласти стерильну 

пов’язку, а потім приступити до закріплення кінцівки в нерухомому стані. 

на кінцівку накладають шини або дошки, палиці та інші предмети, до котрих 

прибинтовують кінцівку так, щоб шина захопила два найближчі суглоби і 

зробила їх нерухомими. 

4. Перша допомога при вивихах, забитті й розтягненні: 

1) забиття в області голови часто супроводжуються струсом мозку або 

крововиливом у мозок. Ці ускладнення можуть з’явитися через кілька днів або 

годин після травмування. Тому потерпілого з травмою черепа необхідно укласти 

з припіднятою головою; 

2) при вивихах з’являється болісність та зміна форми суглоба. Перша 

допомога при вивихах – накласти пов’язку для забезпечення нерухомості 

суглоба; 

3) при розтягненні в області суглоба з’являється гострий біль та 

припухлість. Під час надання першої допомоги необхідно накласти пов’язку на 

ушкоджену область. 

5. Перша допомога при опіках: 

1) за характером дії, опіки бувають термічні (від дії вогню, нагрітого металу, 

води) та хімічні (від дії кислот, лугу), електричні та променеві опіки (від дії 

ультрафіолетового або інфрачервоного випромінювання); 

2) За ступенем дії опіки бувають: 

1 ступеня, коли з’являються почервоніння, болісність; 

2 ступеня, коли на шкірі утворюються пухирі; 

3 ступеня, коли відбувається омертвіння поверхневих чи глибоких шарів 

шкіри; 

4 ступеня, коли відбувається омертвіння тканин, розміщених під шкірою. 

3) під час надання першої допомоги при опіках, у першу чергу, необхідно 

усунути причину, яка його викликала; 

4) зняти з потерпілого зайві речі й предмети (годинник, одяг, ланцюжки, 

браслети тощо);  

5) при отриманні опіку 1 та 2 ступеня необхідно охолодити рану в проточній 

воді. Тримати місце опіку під струменем води протягом 10-15 хвилин, потім 

накласти вологу пов’язку на місце опіку; 
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6) якщо опік більш серйозний і відноситься до третього і четвертого 

ступеня, то потрібно прикласти чисту вологу пов’язку до місця опіку, набрати у 

зручну тару прохолодну воду, опустити місце опіку з пов’язкою до неї та 

почекати деякий час; 

7) при опіках забороняється: 

змащувати місце опіку будь-якого роду кремом, олією, маззю тощо;  

відривати прилиплий до опіку одяг; 

проколювати пухирі, що може привести до зараження крові. 

6. Перша допомога при обмороженні: 

1) перші ознаки обморожування спостерігаються на незахищених ділянках 

тіла (на кистях рук, обличчі, носі, вухах). Спочатку з’являється почуття холоду, 

поколювання, невеликий біль, потім починають блідніти уражені ділянки шкіри, 

наступає оніміння цих ділянок; 

2) першою допомогою при обмороженні є розтирання уражених частин 

м’якою рукавичкою, рукою (не можна снігом чи льодом) до тих пір, поки не 

наступить почервоніння та потепління їх. Після цього необхідно помістити 

кінцівку в теплу воду (36-37 градусів), накласти стерильну пов’язку; 

3) заходами попередження обморожування є змащення відкритих частин 

тіла жиром, який затримує тепло у шкірі; прикривання, у разі можливості, 

відкритих ділянок тіла (вуха, обличчя, руки); одягання теплого просторого одягу, 

взуття перед виходом на роботу; 

4) під час значно низької температури повітря та сильного вітру можливе 

замерзання. Першими ознаками замерзання є втома, послаблення серцевої 

діяльності і дихання, сонливість, утрата свідомості, що може призвести до 

смерті.; 

5) при наданні першої допомоги необхідно негайно внести обмороженого 

до теплого приміщення, дати гарячий чай, каву. 

7. Перша допомога при ураженні електричним струмом: 

1) при ураженні електричним струмом потерпілий втрачає свідомість, 

наступає судома, послаблення серцевої діяльності, зупинка дихання, смерть. У 

легких випадках на місцях дотику електричних дротів виникають опіки; 

2) перш ніж надавати першу допомогу, необхідно звільнити потерпілого від 

дії струму. Для цього необхідно одягти діелектричні калоші, рукавички або 

обгорнути руки сухою ганчіркою, сорочкою чи іншим предметом. Стати на суху 

дошку і сухою палицею або гумою, що не проводять електричний струм, за одяг 

відтягнути потерпілого і звільнити його від дії струму. 

8. Перша допомога при зупинці дихання та серця: 

1) якщо відсутні ознаки життя (подих, серцебиття, пульс), реакція на больові 

подразники, а зіниці очей розширені й не реагують на світло, то вважається, що 

потерпілий перебуває у стані клінічної смерті, тому негайно приступають до 

штучної вентиляції легень і зовнішнього (непрямого) масажу серця; 

2) перш ніж приступити до штучної вентиляції легенів, необхідно 

розстібнути комір, розв’язати краватку або шарф, розстібнути пояс потерпілому, 

якщо порожнина рота заповнена сторонніми тілами, кров’ю, слизом, вибитими 

зубами, очистити її пальцем, обгорнутим бинтом або носовою хустинкою, 
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повернути голову потерпілого набік; якщо рот постраждалого міцно стиснутий, 

розкрити його, для цього чотири пальці обох рук поставити позаду кутів нижньої 

щелепи і, упираючись великими пальцями в її край, висунути щелепу таким 

чином, щоб нижні зуби стояли перед верхніми; 

3) найбільш ефективним способом штучної вентиляції легень є спосіб рот у 

рот. Видихання повітря в рот або ніс можна робити через марлю, серветку чи 

носову хустинку, стежачи за тим, щоб при кожному видиханні відбувалося 

достатнє розширення грудної клітки потерпілого. Темп видиху - 8-24 видихи за 

хвилину. При штучній вентиляції легенів не можна допускати охолодження 

постраждалого, тобто не залишати його на сирій землі або на холодній підлозі: 

під потерпілого варто підстелити що-небудь тепле, а зверху вкрити його. Коли 

подих потерпілого відновиться, штучну вентиляцію варто продовжувати так, 

щоб видих повітря збігався з власним вдихом потерпілого. Штучну вентиляцію 

легень слід проводити до повного приведення потерпілого у свідомість або до 

появи безперечних ознак біологічної смерті (трупних плям, задубіння); 

4) за відсутності пульсу в постраждалого необхідно одночасно зі штучною 

вентиляцією легень проводити зовнішній (непрямий) масаж серця, що полягає в 

ритмічному здавлюванні серця між грудиною і хребтом. При проведенні 

зовнішнього масажу серця потерпілого кладуть на спину на тверду основу 

(підлогу, землю). Варто стати збоку від потерпілого і долонями, накладеними 

одна на одну, надавлювати на грудину з такою силою, щоб прогнути її в 

напрямку до хребта на 4-5 см (60-70 натискань на хвилину). Руки повинні 

знаходитися на нижній третині грудини, тобто на два пальці вище мечоподібного 

відростка. 

9. Після надання долікарської допомоги слід негайно викликати  медичну 

допомогу «103» 

 

VІ. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці 

Згідно зі статтею 44 Закону України «Про охорону праці» за порушення 

законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення 

перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною 

праці, а також представників профспілок, винні особи притягаються до 

дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності 

згідно із законом. 

 

                                                                                                                

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                         Олександр ЛЕНДЄЛ 



 

 

Додаток 2 до розпорядження 

Мукачівського міського голови  

28.04.2022 №153  

         

ІНСТРУКЦІЯ №2 

з охорони праці на робочому місці для працівників Мукачівської міської ради та 

її виконавчих органів 

 

І. Загальні положення 

1. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників 

Мукачівської міської ради та її виконавчих органів (далі - Інструкція), 

встановлює основні вимоги щодо забезпечення охорони праці та поширюється 

на всіх працівників Мукачівської міської ради та її виконавчих органів.  

2. Інструкція використовується під час проведення первинного, повторного, 

позапланового, цільового інструктажів працівників Мукачівської міської ради та 

її виконавчих органів.  

3. Первинний інструктаж проводиться з новоприйнятим працівником до 

початку роботи. 

4. Повторний інструктаж проводиться 1 раз на 6 місяців на робочому місці 

з працівниками, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку 

питань первинного інструктажу. 

5. Позаплановий інструктаж з працівниками проводиться: 

при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів чи 

розпорядчих документів Мукачівської міської ради з охорони праці, а також при 

внесенні змін і доповнень до них; 

при порушеннях працівниками виконавчих органів Мукачівської міської 

ради вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, 

аварій, пожеж тощо; 

при перерві в роботі працівників виконавчих органів Мукачівської міської 

ради більше ніж на 60 календарних днів; 

6. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками Мукачівської міської 

ради: 

перед проведенням робіт з підвищеною небезпекою, на які оформлюють 

наряд-допуск, наказ або розпорядження. Він проводиться як індивідуально з 

окремим працівником, так і з групою працівників; 

при ліквідації аварії або стихійного лиха. 

Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, 

що виконуватимуться.  

7. Вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі 

проводяться відповідальними з питань охорони праці. 

8. Запис про проведення первинного, повторного, позапланового та 

цільового інструктажів робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань 

охорони праці, форма якого визначена Типовим положенням про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим 



 

 

наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 

2005 року № 15. 

9. Працівник Мукачівської міської ради зобов’язаний: 

дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку і трудової 

дисципліни на робочому місці. Дбати про особисту безпеку і здоров’я,  а також 

про безпеку і здоров’я  оточуючих  людей  у процесі виконання будь-яких робіт 

чи під час перебування на робочому місці; 

помітивши порушення правил техніки безпеки іншими працюючими або 

небезпеку для оточуючих, попередити працюючого про неприпустимість 

порушення вимог, що забезпечують безпеку роботи, і негайно доповісти про 

факт порушення безпосередньому керівникові; 

при виконанні посадових обов’язків дотримуватись правил особистої 

гігієни. 

 

ІІ. Вимоги безпеки перед початком виконання робіт 

1. Перед початком роботи працівник Мукачівської міської ради 

зобов’язаний: 

2. Оглянути та впорядкувати робоче місце, переконатися, що на ньому 

відсутні сторонні предмети. Забороняється використовувати поламані меблі та 

стільці (крісла), які не забезпечують стійку рівновагу осіб, що на них сидять. 

3. У межах компетенції візуально перевірити: 

справність кабелів електроживлення і блоків пристроїв; 

відсутність зломів і ушкоджень ізоляції електроживлення; 

відсутність відкритих струмопровідних частин. 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

1. Під час роботи працівник Мукачівської міської ради зобов’язаний: 

бути завжди уважним, не займатися сторонніми справами і не відволікати 

від роботи інших працівників; 

не залишати працюючі електричні пристрої без нагляду; 

підключати і відключати електрокабелі тільки при відключенні напруги 

електромережі; 

при використанні в роботі персональних комп’ютерів керуватися 

Інструкцією з охорони праці під час роботи на персональному комп’ютері та з 

оргтехнікою; 

виконувати тільки ту роботу, яка входить до посадових обов’язків або 

доручена безпосереднім керівником і щодо якої проінструктований. 

2. При виконанні посадових обов’язків за межами виконавчих органів 

Мукачівської міської ради він зобов’язаний: 

1) бути особливо уважним на ділянках території, які засмічені, на яких є в 

наявності ями, траншеї, канави, кювети, резервуари з водою, обходити відкриті 

люки, остерігатись падіння з дахів і балконів будинків предметів, а у зимовий 

період – снігу та  бурульок. 

2) дотримуватись Правил дорожнього руху: 



 

 

необхідно пам’ятати, що проїзна частина призначена для руху транспорту. 

Лише у виняткових випадках (відсутні тротуари, узбіччя, пішохідні доріжки) 

пішоходам дозволяється йти по краю проїзної частини в один ряд. Поза 

населеними пунктами рухатися необхідно назустріч транспортному потоку з 

лівого боку дороги; 

у всіх випадках при переході через проїзну частину дороги необхідно 

зупинитися на краю тротуару або узбіччя, подивитися на всі боки для 

впевненості у відсутності транспортних засобів. У місцях, де рух регулюється, 

необхідно використовувати пішохідні переходи, керуватися сигналами 

світлофора або регулювальника; 

очікуючи автобус, маршрутне таксі або інший вид транспорту дозволяється 

тільки на спеціальних посадкових майданчиках, а де їх немає - на тротуарах або 

узбіччях; 

посадка та висадка дозволяється тільки після повної зупинки транспорту. 

3. Працівник виконавчих органів Мукачівської міської ради повинен знати 

правила користування протипожежним інвентарем і засобами зв’язку. 

4. Під час користування електронагрівальними приладами необхідно 

дотримуватися таких правил: 

1) електронагрiвальнi прилади повинні мати закриту спіраль промислового 

виготовлення або маслонаповнені радіатори, бути встановлені на вогнетривких 

підставках, розміщуватися на безпечній вiдстанi вiд стін та інших елементів 

будівельних конструкцій; 

2) у процесі експлуатації електроприладів забороняється підвішувати 

електропроводку на цвяхах, заклеювати її, застосовувати електропровід з 

пошкодженою ізоляцією, обгортати електричні лампи папером або тканиною, 

використовувати електропроводи і ролики для кріплення з метою підвішування 

картин, наочної агітації, одягу та інших предметів;  

3) відстань вiд свiтильникiв до легкозаймистих матерiалiв має бути не 

менше 1 м. 

 

ІV. Вимоги безпеки після закінчення робіт 

1. Навести порядок на робочому місці, вимкнути електроприлади. 

2. Відключити штепсельні вилки від розеток електроживлення. 

3. Зачинити вікна, двері. 

4. Про всі недоліки в роботі доповісти безпосередньому керівникові. 

 

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

1. У випадку аварійної ситуації працівник Мукачівської міської ради 

зобов’язаний: 

1) негайно припинити роботу та залишити небезпечну зону; 

2) негайно вимкнути електрообладнання з електромережі необхідно також 

при: 

виявленні запаху диму з електрообладнання; 

іскрінні в електрообладнанні; 



 

 

виявленні на металевих частинах обладнання напруги; 

припиненні подавання електроенергії; 

виявленні несправностей у системі вмикання-вимикання; 

травмуванні працівників або інших осіб від дії електричного струму. 

2. Негайно повідомити про подію безпосередньому керівникові. 

3. Якщо під час аварії є постраждалі, необхідно викликати медичну 

допомогу за номером телефону «103» та до її прибуття надавати домедичну 

допомогу. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                        Олександр ЛЕНДЄЛ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 до розпорядження 

Мукачівського міського голови  

28.04.2022 № 153  

 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 3 

з охорони праці під час роботи на персональному комп’ютері  

та з оргтехнікою для працівників Мукачівської міської ради  

та її виконавчих органів 

 

І. Загальні положення 

1. Дія інструкції поширюється на всіх працівників Мукачівської міської 

ради та її виконавчих органів. 

2. Основним обладнанням робочого місця працівника є персональний 

комп’ютер (системний блок, монітор (екранний пристрій), клавіатура, 

маніпулятор) або ноутбук (далі — ПК), робочий стіл, крісло. Також у роботі 

використовують офісну оргтехніку (принтер, ксерокс, факс, сканер, шредер, 

проектор тощо) та канцелярське приладдя.  

3. До роботи допускають працівників, які пройшли інструктажі з питань 

охорони праці та інструктажі з пожежної безпеки.  

4. Працівник зобов’язаний: 

виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку; 

знати та виконувати вимоги правил охорони праці, правил пожежної 

безпеки; 

не допускати за своє робоче місце сторонніх осіб; 

виконувати лише ту роботу, яку доручив йому керівник та з якої він 

пройшов інструктаж; 

не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та пожежної 

безпеки; 

знати правила надання домедичної допомоги; 

знати розташування та вміти користуватися первинними засобами 

пожежогасіння; 

вміти працювати з ПК та оргтехнікою. 

5. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що можуть впливати на 

працівника:  

нерівномірність розподілу яскравості у полі зору; 

підвищена яскравість світлового зображення; 

ураження електричним струмом;  

напруга зору й уваги; 

тривалі статичні навантаження;  

протяги. 

6. Приміщення мають бути з природним і штучним освітленням. 

7. При розміщенні робочих місць необхідно унеможливити протяги, пряме 

засвічування екрана природним освітленням. Світлові відблиски з клавіатури, 

екрана та інших частин ПК у напрямку очей працівника неприпустимі. 
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8. При розташуванні елементів робочого місця варто враховувати: 

робочу позу працівника;  

простір для розміщення працівника; 

можливість огляду елементів робочого місця; 

можливість огляду простору поза межами робочого місця; 

можливість робити записи, розміщувати на робочому столі документацію та 

матеріали, які використовує працівник. 

9. Розташування елементів робочого місця не повинне заважати рухам та 

переміщенню для експлуатування ПК. 

10. Розташовувати монітор необхідно так, щоб відстань від поверхні екрана 

до очей працівника була 600-700 мм залежно від розміру екрана та шрифту 

(зображення). 

11. Зображення на екрані має бути стабільним, без миготінь. 

12. Необхідно розміщувати клавіатуру на робочому столі або окремому 

столі на відстані 100-300 мм від краю з боку працівника. Положення клавіатури 

та кут її нахилу залежить від побажання працівника — кут нахилу у межах 5-15. 

Не допускати хитання клавіатури. 

13. Конструкція робочого столу має бути такою, щоб оптимально 

розмістити на робочій поверхні обладнання, що використовують, із урахуванням 

кількості, розмірів, конструктивних особливостей та характеру його роботи. 

14. Крісло має забезпечувати підтримування раціональної робочої пози під 

час виконання основних виробничих операцій та можливість зміни пози.  

15. Раціональна поза працівника: 

ступні розташовані на підлозі або на підставці для ніг; 

стегна зорієнтовані у горизонтальній площині; 

верхні ділянки рук вертикальні; 

кут ліктьового суглоба у межах 70-90; 

зап’ястя зігнуті під кутом не більше ніж 20; 

нахил голови у межах 15-20, а часті її повороти унеможливлені. 

16. Щоб забезпечити оптимальну робочу позу необхідно: 

засоби праці, з якими працівник має тривалий або найбільш частий зоровий 

контакт, розмістити у центрі зони зорового спостереження та моторного поля; 

забезпечити відстань близько 600-500 мм між найважливішими засобами 

праці, з якими працівник працює найчастіше. 

17. ПК та оргтехніку необхідно встановлювати на рівній твердій поверхні 

(столі). Не дозволено встановлювати ПК та оргтехніку на хитких підставках чи 

на похилій поверхні. 

18. ПК та оргтехніку не встановлювати впритул до стіни. Не допускати 

загородження вентиляційних отворів сторонніми предметами. 

19. Розетка біля ПК/оргтехніки має бути в доступному місці, щоб в 

аварійних випадках можна було своєчасно їх вимкнути. Не рекомендовано 

використовувати подовжувачі. 

20. Під час переміщення ПК/оргтехніки необхідно витягти вилку живлення 

з розетки. 
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21. Не допускати ушкодження чи модифікування шнура живлення. 

Заборонено ставити горючі, важкі речі на шнур живлення, тягнути чи надмірно 

перегинати його, скручувати та зав’язувати шнур живлення у вузол. 

22. ПК та оргтехніку необхідно під’єднувати до електромережі лише за 

допомогою справних штепсельних з’єднань та електророзеток заводського 

виробництва. 

23. Штепсельні з’єднання та електророзетки мають бути зі спеціальними 

контактами для під’єднання нульового захисного провідника. Заборонено 

підключати (під’єднувати) електрообладнання до звичайної двошнурової 

електромережі. 

24. ПК та оргтехніка мають бути технічно справними. Всі елементи 

керування мають бути в наявності та цілими. Заборонено використовувати 

пошкоджений ПК або оргтехніку. 

25. Вносити будь-які зміни в конструкцію, проводити модифікування ПК та 

оргтехніки не допускається. Заборонено знімати будь-які кришки та панелі, що 

закріплені гвинтами. 

26. Заборонено ставити на ПК та оргтехніку металеві предмети, ємкості з 

водою (вази, горщики для квітів, чашки, склянки тощо). 

27. Бути обережним із фарбувальним порошком (тонером). За наявності 

відкритого вогню пил фарбувального порошку може спалахнути. 

28. Бути обережним, коли п’єте воду, чай, каву або інші напої під час роботи 

з ПК або оргтехнікою. Внаслідок проливу рідини може статися коротке 

замикання. 

 

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи 

1. Оглянути робоче місце і навести на ньому лад; переконатися, що на ньому 

немає сторонніх предметів; усе обладнання і блоки ПК з’єднані з системним 

блоком з’єднувальними шнурами. 

2. Перевірити надійність встановлення ПК на робочому столі. Монітор не 

має стояти на краю стола. Повернути монітор так, щоб було зручно дивитися на 

екран — під прямим кутом (а не збоку) і трохи зверху вниз; при цьому екран має 

бути трохи нахиленим. 

3. Вставити вилку в розетку і переконатися, що вона міцно тримається. 

Заборонено вставляти та виймати вилку мокрими руками. 

4. Відрегулювати й зафіксувати висоту крісла та нахил його спинки. 

5. За потреби приєднати до комп’ютера необхідні периферійні пристрої 

(принтер, сканер тощо). Усі кабелі, що з’єднують системний блок із іншими 

пристроями, варто вмикати та вимикати лише за вимкненого комп’ютера. 

6. Відрегулювати яскравість, контрастність монітора. 

7. Очистити монітор від пилу та інших забруднень. 

8. Про всі виявлені несправності інформувати безпосереднього керівника і 

не братися до роботи, доки їх не буде усунено. 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час роботи 

1. Під час перебування в приміщенні бути уважним та обережним. 
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2. Під час пересування бути обережним. Дивитися під ноги. Не наступати 

на вологу підлогу. 

3. Розміщувати тумбочку так, щоб вона не заважала іншим працівникам, не 

захаращувала проходи між робочими місцями та шляхи евакуації. Шухлядки, 

дверцята тумбочки, шаф тримати зачиненими. 

4. Стійко встановити клавіатуру на робочому столі, не допускати її хитання. 

Водночас передбачити можливість її поворотів та переміщень. 

5. Якщо в конструкції клавіатури не передбачено простору для опори 

долонь, то клавіатуру варто розміщувати на відстані не менше ніж 100 мм від 

краю столу в оптимальній зоні моторного поля. 

6. Під час роботи сидіти прямо, не напружуватися. 

7. Щоб зменшити несприятливе навантаження на працівника під час роботи 

з комп’ютерною мишею (вимушена поза, необхідність постійно контролювати 

якість дій), забезпечити велику вільну поверхню столу для переміщення 

комп’ютерної миші та зручного упору ліктьового суглоба. 

8. Періодично за вимкненого комп’ютера прибирати пил із поверхонь ПК 

спеціальними серветками. 

9. Під час роботи з ПК заборонено: 

обслуговувати, ремонтувати, налагоджувати ПК безпосередньо на 

робочому місці працівника під час роботи з ним; 

самостійно розбирати та ремонтувати системний блок (корпус ноутбука), 

монітор, клавіатуру, комп’ютерну мишу тощо; 

зберігати біля ПК папір, носії інформації, запасні блоки, деталі тощо, якщо 

їх не використовують для поточної роботи; 

працювати з моніторами, у яких під час роботи з’являються нехарактерні 

сигнали, нестабільне зображення на екрані тощо; 

встромляти сторонні предмети до вентиляційних отворів ПК; 

вимикати захисні пристрої, самочинно проводити зміни у конструкції та 

складі ПК або їх технічне налагодження; 

працювати з ПК, у яких під час роботи виникають нехарактерні сигнали, 

нестабільне зображення на екрані й інші несправності. 

10. Якщо ПК не працює, необхідно повідомити про це своєму керівнику. 

11. Через кожні дві години роботи за ПК необхідно робити перерви 

тривалістю 15 хв. 

12. Якщо виник зоровий дискомфорт або інші неприємні відчуття, 

необхідно зробити перерву. 

13. Щоб знизити нервово-емоційне напруження, стомлення зорового 

аналізатора, поліпшити мозковий кровообіг, подолати несприятливі наслідки 

гіподинамії, запобігти втомі, доцільно під час декількох перерв виконувати 

комплекс вправ. 

 

ІV. Під час роботи з оргтехнікою 

1. Під час роботи з оргтехнікою дотримуватися інструкції (підприємства-

виробника) з експлуатації. 

2. Під час роботи зі шредером: 
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не встромляти пальці до різальної частини шредера; 

стежити, щоб до різальної частини шредера не потрапили звисаючі кінці 

одягу, волосся; 

не відкривати шредер за ввімкненого стану; 

очищати шредер після знеструмлення; 

не допускати накопичення залишків паперу у корзині шредера; 

стежити, щоб папір не містив скріпок, скоб. 

3. При роботі на ксероксі: 

кришку ксерокса відкривати і закривати м’яко, без ударів; 

при видаленні зім’ятого паперу не торкатися нагрівального блоку, адже він 

може бути гарячим; не торкатися фарбувального порошку на зім’ятому папері 

руками або одягом; уникати розсипання фарбувального порошку; 

заборонено залишати в ксероксі обірваний папір; 

папір, що застряг, видаляти не раніше ніж через 15 с після вимкнення 

ксерокса; 

після видалення паперу необхідно переконатися, що всі блоки та важелі 

повернуті в початкове положення, а всі кришки закриті; 

якщо забруднили руки тонером, негайно протерти шкіру вологою ганчіркою 

або помити руки водою з милом; 

заборонено використовувати алюмінієву фольгу або папір, що містять 

вуглець (графіт), інший струмопровідний папір; 

завантажувати папір для копій чи вилучати зім’ятий папір обережно, щоб не 

порізати руки папером. 

4. Під час роботи на принтері: 

використовувати папір, вказаний в інструкції до принтера; 

стежити, щоб папір не містив скріпок, скоб; 

якщо папір зім’явся, знеструмити принтер, відкрити кришку, обережно 

витягнути лоток із папером, картридж та пошкоджений аркуш; 

не торкатися термозакріплювального пристрою; бути уважним, щоб не 

обпектися під час витягування аркуша з нього; 

заборонено відкривати кришку валика і торкатися до нього; 

заборонено самому замінювати, розбирати, заповнювати, ремонтувати 

картридж; 

заборонено розбирати принтер, самостійно його чистити; 

берегти руки від порізів папером. 

Не рекомендовано використовувати папір: 

на якому вже надруковано; 

занадто гладкий і блискучий, а також високотекстурований; 

ламінований; 

рваний, зморщений або із нерегулярними отворами від діркопробивача чи 

степлера. 

5. Якщо всередину оргтехніки потрапили рідина або інші сторонні 

предмети, необхідно негайно її вимкнути, а потім витягти вилку з розетки та 

викликати спеціаліста з обслуговування. 
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6. Вилучати папір обережно, не торкатися намистом, браслетами чи іншими 

металевими речами до внутрішніх деталей оргтехніки. 

7. Слідкувати, щоб тонер не потрапив на одяг, шкіру, у рот, ніс та очі; не 

пробувати його на смак. 

8. Якщо оргтехніка не працює, необхідно повідомити про це керівнику. 

9. Заборонено самостійно розбирати, ремонтувати, модифікувати 

оргтехніку або її частини. 

10. Заборонено використовувати пошкоджену, непрацездатну оргтехніку. 

11. Вологе прибирання оргтехніки проводити після її знеструмлення. 

12. Не використовувати надрукований папір як обгортку, не класти на нього 

їжу. 

13. Проводити технічне обслуговування та ремонт оргтехніки самостійно 

заборонено. 

 

V. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

1. Вимкнути від електричної мережі ПК, монітор, оргтехніку тощо. 

2. Вимкнути стабілізатор, якщо комп’ютер під’єднаний до мережі через 

нього. 

3. Прибрати робоче місце. 

 

VІ. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

1. У разі аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу, від’єднати 

ПК/оргтехніку від електромережі, повідомити про те, що сталося, керівнику. Не 

допускати в небезпечну зону сторонніх осіб. 

2. Якщо стався нещасний випадок, працівник зобов’язаний зберегти 

обстановку у робочій зоні й устаткування такими, якими вони були на момент 

події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників та не призведе 

до більш тяжких наслідків), вжити заходів, щоб запобігти подібним інцидентам 

у майбутньому, поінформувати про подію керівника (іншу відповідальну особу 

підприємства) та надалі керуватися його вказівками. 

3. У разі виявлення пожежі (ознак горіння), повідомити керівнику та, за 

потреби, викликати оперативно-рятувальну службу за телефоном «101» (вказати 

адресу та місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище) та 

вжити можливих заходів для гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами 

пожежогасіння. Пам’ятати, що гасити електротехнічні пристрої, які перебувають 

під напругою, можна лише після їх попереднього від’єднання від електромережі 

та за допомогою вуглекислотних вогнегасників або порошкових вогнегасників. 

4. За потреби надати потерпілому домедичну допомогу. За подальшого 

погіршення самопочуття потерпілого не припиняти надавати допомогу і 

викликати медичну допомогу за телефоном «103». 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                         Олександр ЛЕНДЄЛ 
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Додаток 4 до розпорядження 

Мукачівського міського голови  

від 28.04.2022 №153  

 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 4 

з охорони праці при користуванні  

електроприладами в Мукачівській міської раді  

 

І. Загальні положення 

1. Інструкція з охорони праці при користуванні електроприладами в 

Мукачівській міської раді  (далі - Інструкція) встановлює основні вимоги щодо 

забезпечення охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки при 

користуванні електропобутовими приладами та поширюється на всіх 

працівників  Мукачівської міської ради та її виконавчих органів. 

2. Інструкція використовується під час проведення первинного, 

повторного, позапланового, цільового інструктажів працівників Мукачівської 

міської ради та її виконавчих органів. 

3. При безпосередньому стиканні людини зі струмоведучими частинами 

електроприладів під напругою виникає небезпека ураження її організму 

електрострумом. 

4. Величина опору різних органів тіла людини при вологій, брудній, 

пошкодженій шкірі (технічний стан) різко знижується. 

5. Опір організму дії струму залежить від фізичного і психологічного стану 

людини і різко понижується, якщо людина голодна, нездорова, стомлена, в 

нетверезому стані тощо. При цьому різко підвищується імовірність тяжкого 

ураження. 

6. Кожному користувачу електроприладами необхідно знати та пам’ятати, 

що електричний струм приховує в собі небезпеку, яка межує із загрозою для 

життя. 

7. Електричний струм небезпечний тим, що його дія на організм людини 

може викликати порушення серцевої діяльності, зупинку дихання, шоковий стан, 

опіки, а нерідко закінчується смертю. Через це користування електропобутовими 

приладами вимагає від користувача особливої уваги.  

8. При електричному ударі, коли струм проходить крізь тіло людини, у 

більшості випадків спочатку порушується дихання, при цьому серце продовжує 

працювати з порушенням свого ритму, після чого може статися його зупинка й 

настати смерть.  

9. Електричні опіки тіла можуть бути отримані як від проходження 

електричного струму через тіло людини, так і від іскрової вольтової дуги при 

короткому замиканні. При цьому опік може проявлятися почервонінням шкіри 

та утворенням на ній пухирів, а іноді може викликати глибоке пошкодження 

тканин тіла й навіть обвуглювання кісток. 
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ІІ. Правила користування електроприладами 

Щоб уникнути ураження електричним струмом при користуванні 

електроприладами, необхідно дотримуватись наступних правил: 

1. Користуватися електроприладами, шнури живлення яких мають 

триполюсну вилку з випереджуючим вмиканням заземлювального (нульового) 

провідника. 

2. Не вмикати до електромережі електроприлади, шнури живлення яких 

мають пошкоджену ізоляцію. 

3. Не вмикати до електромережі електроприлади, які мають ненадійне 

з’єднання вилок, розеток, подовжувачів з електричним шнуром. 

4. Не вмикати електроприлади в розетки, які не мають захисних 

направляючих. 

5. Не користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними і 

з’єднувальними коробками та іншою електроарматурою, а також 

електролампами, скло яких має сліди затемнення або випинання. 

6. Не користуватися саморобними подовжувачами, які не відповідають 

вимогам Правил улаштування електроустановок щодо переносних  

електропроводок. 

7. Не застосовувати для опалення приміщень нестандартного 

(саморобного) електронагрівального обладнання або ламп розжарювання. 

8. При користуванні електроприладами, які мають окремий (самостійний) 

провід заземлення, перед вмиканням їх до електромережі перевірити наявність 

та надійність  приєднаного заземлювального провідника до відповідних клем. 

9. За можливості уникати дотику руками до металевих частин 

електроприладів, увімкнених до електромережі. 

10. Не торкатися руками до обірваних і оголених проводів електромережі. 

11. Не замінювати самостійно зіпсовані електрозапобіжники, 

електролампи, не проводити  ремонт електроприладів і електромережі. 

12. При прибиранні пилу з електроприладів, митті холодильників, підлоги 

біля них обов’язково вимикати їх з електромережі. 

13. Не залишати без догляду працюючі електроприлади. 

14. Після закінчення робочого дня вимкнути вимикач на електроприладі та 

від’єднати провід живлення від розетки електромережі. 

15. При від’єднанні вилки електроприладу від розетки її слід тримати за 

корпус, а не смикати за провід живлення. 

 

ІІІ. Дії  працівників  Мукачівської міської ради 

при враженні електричним струмом 

1. Перш ніж надавати першу допомогу, необхідно звільнити потерпілого 

від дії струму - обгорнути руки сухою ганчіркою чи іншим предметом, стати на 

суху дошку і сухою палицею або гумою, що не проводять електричний струм, за 

одяг відтягнути потерпілого і звільнити його від дії струму. 

2. Якщо відсутні ознаки життя (подих, серцебиття, пульс), реакція на 

больові подразники, а зіниці очей розширені й не реагують на світло то 
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вважається, що потерпілий перебуває у стані клінічної смерті, необхідно негайно 

приступити до штучної вентиляції легень і зовнішнього масажу серця: 

1) розстібнути комір, розв’язати краватку або шарф, розстібнути пояс 

потерпілому, якщо порожнина рота заповнена сторонніми тілами, кров’ю, 

слизом, вибитими зубами, очистити її пальцем, обгорнутим бинтом або носовою 

хустинкою, повернути голову потерпілого набік; якщо рот постраждалого міцно 

стиснутий, розкрити його, для цього чотири пальці обох рук поставити позаду 

кутів нижньої щелепи і, спираючись великими пальцями в її край, висунути 

щелепу таким чином, щоб нижні зуби стояли перед верхніми; 

2) найбільш ефективним способом штучної вентиляції легень є спосіб рот 

у рот. Видихання повітря в рот або ніс можна робити через марлю, серветку чи 

носову хустинку, стежачи за тим, щоб при кожному видиханні відбувалося 

достатнє розширення грудної клітки потерпілого. Темп видиху - 8-24 видихи за 

хвилину. При штучній вентиляції легень не можна допускати охолодження 

постраждалого, тобто не залишати його на сирій землі або на холодній підлозі: 

під потерпілого варто підстелити що-небудь тепле, а зверху вкрити його. Коли 

подих потерпілого відновиться, штучну вентиляцію варто продовжувати так, 

щоб видих повітря збігався з власним вдихом потерпілого. Штучну вентиляцію 

легень слід проводити до повного приведення потерпілого у свідомість або до 

появи безперечних ознак біологічної смерті (трупних плям, задубіння); 

3) за відсутності пульсу в постраждалого необхідно одночасно зі штучною 

вентиляцією легень проводити зовнішній (непрямий) масаж серця, що полягає в 

ритмічному здавлюванні серця між грудиною і хребтом. При проведенні 

зовнішнього масажу серця потерпілого кладуть на спину на тверду основу 

(підлогу, землю). Варто стати збоку від потерпілого і долонями, накладеними 

одна на одну, надавлювати на грудину з такою силою, щоб прогнути її в 

напрямку до хребта на 4-5 см (60-70 натискань на хвилину). Руки повинні 

знаходитися на нижній третині грудини, тобто на два пальці вище мечоподібного 

відростка. 

3. При отриманні потерпілим опіків, не торкаючись  руками обпечених 

місць, обережно накласти на пошкоджені місця стерильну пов’язку. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради                                                         Олександр ЛЕНДЄЛ 

 

  

 



Додаток 5 до розпорядження 

Мукачівського міського голови  

від 28.04.2022 № 153  

 

ІНСТРУКЦІЯ № 5 

з охорони праці для працівника Мукачівської міської ради,  

який перебуває у службовому відрядженні 
 

І. Загальні положення 
1. Ця інструкція, розроблена у відповідності до вимог Закону України «Про 

охорону праці», «Інструкції про службові відрядження в межах України та за 
кордон», «Правил поведінки у громадському транспорті», належить до 
нормативно-правових актів з охорони праці і встановлює вимоги безпеки під час 
перебування у службовому відрядженні.  

2. Дія цієї Інструкції розповсюджується на працівників, які відряджаються 
за розпорядженням Мукачівського міського голови на певний строк до іншого 
населеного пункту для виконання робіт, службового доручення, або 
проходження навчання, підвищення кваліфікації (далі – відряджені працівники).  

3. До виконання роботи у відрядженні допускаються особи, які пройшли 
інструктаж з питань охорони праці.   

4. Особа, відповідальна за направлення працівників у відрядження, в 
супровідних документах зазначає мету відрядження, маршрут, час перебування 
працівників у відрядженні.   

5. На відрядженого працівника розповсюджується режим робочого часу тієї 
установи, організації, до якої він відряджений.  

6. Працівник зобов’язаний:  
1) дотримуватися вимог інструкцій з охорони праці, інструкції з пожежної 

безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарних норм і правил 
особистої гігієни;  

2) знати номери телефонів екстреного виклику відповідних служб:  
101 – пожежно-рятувальна служба; 
102 - поліція;  
103 - медична допомога;  
104 - аварійна газова служба;  

3) відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася небезпечна для життя 
чи здоров’я працівника та оточуючих; 

4) дотримуватися завдання на виконання робіт.  
7. За порушення вимог безпеки та цієї Інструкції працівник несе 

дисциплінарну, адміністративну, матеріальну та кримінальну відповідальність 
згідно з чинним законодавством. 

 

ІІ. Вимоги безпеки при проїзді в транспортному засобі 
1. Пересуваючись до місця відрядження та у зворотному напрямку на 

своєму транспортному засобі, працівники повинні виконувати вимоги Правил 
дорожнього руху. При використанні громадського транспорту (автобус, потяг 
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тощо) - виконувати вимоги безпеки, які висуваються обслуговуючим 
персоналом транспортного засобу.  

2. Чекати транспортний засіб необхідно на зупинках.  
3. Заходити в транспортний засіб потрібно не поспішаючи, не штовхаючись 

у дверях.  
4. Не засинати під час руху автотранспорту: можна отримати травму під час 

різкого гальмування або маневру.  
5. Не притулятися до дверей, намагатися під час руху не стояти в проході 

або на східцях транспортних засобів.  
6. Не відвертати увагу водія, не заважати йому під час керування 

транспортним засобом.  
7. Під час висадки пасажирів не можна самовільно відчиняти двері.  
8. При виході із транспортного засобу бути уважним, виходити обережно, 

тримаючись за поручні, не штовхаючись. 
 

ІІІ. Вимоги безпеки при русі по території населеного пункту 
1. Рухаючись по території населеного пункту потрібно виконувати такі 

вимоги:  
ходити лише по пішохідних доріжках, тротуарах, а за їх відсутності — по 

узбіччю, обов’язково повернувшись обличчям до автотранспорту, що рухається; 
переходити вулицю у визначених місцях на зелене світло світлофора та при 
відсутності транспорту, що наближається; 

не сідати і не спиратися на випадкові предмети і огородження;  
в холодну пору року не перебувати в зоні можливого падіння з даху снігу і 

бурульок;  
рухаючись сходовими маршами, триматися за поручні;  
не перевищувати вантажопідйомність ліфтів, дотримуватися правил 

користування ними;  
не підходити та не чіпати предмети та речовини, які несуть потенційну 

загрозу (металеві пристрої, закриті ємкості, отрутохімікати);  
бути уважним, проявляти особисту обережність; 
дбати про особисту безпеку і здоров’я.  
2. Забороняється вживати спиртні напої, наркотичні речовини і з’являтися 

в нетверезому стані, стані наркотичного чи токсичного сп’яніння. Куріння 
дозволяється лише в спеціально відведених і обладнаних для цього місцях.  

3. У неробочий час працівник повинен виконувати правила поведінки в 

громадських місцях.  

 

ІV. Вимоги безпеки при перебуванні в готелі, гуртожитку 

1. При поселенні в готель чи гуртожиток працівники зобов'язані:  
ознайомитися з діючими Правилами внутрішнього трудового розпорядку і 

суворо їх дотримуватися;  
перевірити в номері справність електричних розеток, вимикачів, 

сантехніки;  
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при виявленні неполадок або невідповідностей поставити до відома 
чергового готелю (гуртожитку);  

ознайомитися з евакуаційними шляхами.  
2. Якщо в готелі (гуртожитку) дозволено користування електропобутовими 

приладами, потрібно обов’язково дотримуватися правил безпеки при 
користуванні ними. 

 

V. Вимоги безпеки під час роботи 

1. Працівник зобов’язаний:  
2. При прибутті до місця відрядження повинні доповісти про своє прибуття 

керівнику установи, організації.  
3. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку тієї установи, 

організації, куди працівник був відряджений.  
4. Перед початком роботи перевірити своє робоче місце: наявність, 

комплектність і справність необхідних засобів, пристроїв,; повідомити керівника 
робіт про існуючі недоліки з охорони праці.  

5. Виконувати тільки ті завдання і тільки в такому обсязі, які визначені 
завданням на відрядження.  

6.  Дотримуватися вимог інструкцій та нормативних актів з охорони праці. 

7. Повідомляти керівника робіт про аварійні ситуації, займання і пожежі, 

нещасні випадки і захворювання в процесі виконання робіт. 

 

VІ. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

1. Оформити посвідчення про відрядження. 

2. Доповісти керівнику про закінчення відрядження і обсяг виконаних робіт. 

3. Про всі непорозуміння під час відрядження, повідомити безпосереднього 

керівника. 

 

VІІ. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 
1. Під час перебування у службовому відрядженні можливі такі аварійні 

ситуації: травмування працівників; пожежа; ДТП.  
2. Про виникнення чи можливість виникнення аварійної ситуації 

відряджений працівник повинен негайно повідомити безпосереднього керівника 
робіт.  

Про всі випадки травмування на робочому місці чи за місцем проживання 
(готель, гуртожиток) відряджений працівник повідомляє керівника установи, 
організації до якої він направлений.  

3. Керівник установи, організації зобов’язаний організувати доставку і 
супровід потерпілого до лікувального закладу і письмово повідомити про 
нещасний випадок за основним місцем роботи відрядженого.  

4. У всіх випадках травмування потерпілому надається перша долікарська 
допомога в залежності від виду і ступеня тяжкості отриманої травми. 

5. При виникненні пожежі працівник повинен:  
 викликати пожежно-рятувальний підрозділ за телефонним номером 101; 

 приступити до гасіння первинними засобами пожежогасіння; 
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одночасно з гасіння пожежі організувати евакуацію людей.  
6. У випадку загорання одягу на людині його необхідно зірвати і загасити. 

При охопленні вогнем великої частини одягу людину потрібно закутати в 
тканину чи ковдру (тільки не з головою) і загасити полум’я.  

7. При виявленні пожежі в приміщенні готелю чи гуртожитку працівник 
зобов'язаний:  

негайно викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном „101”; 

знеструмити електропобутові прилади (якщо такі є в наявності); 
повідомити про загорання чергового готелю чи гуртожитку;  
приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежегасіння, якщо є 

така можливість;  
у разі неможливості загасити пожежу власними силами негайно 

евакуюватися з приміщення готелю (гуртожитку).  
8. При дорожньо-транспортній пригоді працівник, якщо сам не постраждав, 

повинен надати першу допомогу потерпілому, викликати медичну допомогу, 
допомогти відправити потерпілих до лікувального закладу, дочекатися приїзду 
поліції, повідомити про випадок безпосереднього керівника.  

9. При виникненні чи загрозі виникнення інших аварійних ситуацій 
працівник повинен діяти у відповідності зі своїми обов'язками. 

10. По можливості зберегти доаварійний стан на робочому місці для 
подальшого розслідування та усунення причин аварії, якщо це не загрожує 
життю та здоров’ю людей та не призведе до травмування працюючих. 

   

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                       Олександр ЛЕНДЄЛ 

 



Додаток 6 до розпорядження 

Мукачівського міського голови  

від 28.04.2022 № 153 

         

ІНСТРУКЦІЯ  №6 

з охорони праці для прибиральниці господарського відділу  

Мукачівської міської ради 

 

І. Загальні вимоги безпеки 

1. До роботи з прибирання приміщень допускаються особи, які пройшли 

вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці. 

2. Прибиральниця повинна дотримуватись правил внутрішнього трудового 

розпорядку. Не допускається знаходження на робочому місці сторонніх осіб, 

розпивання спиртних напоїв, куріння, робота у стані алкогольного або 

наркотичного сп’яніння. 

3. Виконувати тільки доручену роботу. 

4. У процесі роботи можлива поява таких небезпечних виробничих 

факторів, при яких необхідно дотримуватись заходів безпеки: рух повітря 

(протяг), електрична напруга на обладнанні, механічні пошкодження, токсична 

та подразнювальна дія хімічних речовин, які використовують у роботі. 

5. Під час прибирання виконує роботи одягненою у спецодяг та засоби 

індивідуального захисту відповідно до чинного законодавства: халат, косинка, 

рукавичками, взуттям. Під час чищення i дезінфікування санітарно-технічного 

устаткування додатково одягається фартух із нагрудником, рукавички. 

6. Взуття має бути зручним, без високих підборів, на неслизькій підошві, із 

задниками. Носити шльопанці заборонено. 

7. Прибиральниця зобов'язана дбати про особисту безпеку i здоров’я, а 

також про особисту безпеку i здоров’я довколишніх при виконанні будь-яких 

робіт. 

8. При поганому самопочутті, пошкодження шкіри у вигляді поранень, 

опіків, загноєні звернутись до медичного закладу, невеликі пошкодження 

обробити антисептичним розчином і накласти з бинта пов’язку. 

9. Прибиральниця має право відмовитись від дорученої роботи, якщо 

створилась небезпечна ситуація для життя чи здоров’я його або людей, що його 

оточують. 

10. Прибиральниця, яка порушила вимоги даної інструкції, несе 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

 

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи 

1. Надягти спецодяг, засоби індивідуального захисту. 

2. Підготувати необхідний інвентар. Перевірити його справність. 

Користуватися несправним a6o пошкодженим (поламаним) інвентарем 

заборонено. 

3. Підготувати мийні засоби. Заборонено використовувати невідомі мийні 

засоби, які не мають етикетки з інструкцією з використання. 
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4. Упевнитися, що місце виконання робіт достатньо освітлено. Прибирати в 

темноті a6o за недостатнього освітлення заборонено. 

5. У разі прибирання поблизу електричних приладів (a6o безпосередньо 

електричних приладів) перевірити, чи вони вимкнені з електромережі. 

6. Перед початком протирання скла візуально перевірити його кріплення, 

переконатися, що на ньому немає тріщин. Не протирати скло, якщо воно 

хитається, має тріщини або порушена його цілісність. 

7. Якщо виявили будь-які недоліки, роботу не розпочинати, повідомити про 

це своєму керівнику. 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час роботи 

1. Під час роботи бути уважним та обережним, не відволікатися на сторонні 

справи. 

2. При переміщенні столів, стільців, шаф та іншого інвентарю i меблів із ïx 

поверхні потрібно зняти предмети, які можуть впасти. 

3. Протирати електричне обладнання дозволено після того, як зняли 

напругу. 

4. Якщо виявили електричний струм на радіаторах, трубах тощо, необхідно 

негайно припинити роботу та доповісти про це своєму керівнику. 

5. При митті сходових маршів відро з водою потрібно розмістити на верхніх 

сходинах перед прибиральницею. 

6. Очищати пил зі стін i стелі потрібно розсувною шваброю, стоячи на 

підлозі. Заборонено ставати на стільці, столи, підвіконня, драбини, стрем'янки, 

інші предмети. 

7. Під час прибирання пилу зі стелі й стін потрібно стояти так, щоб пил, 

пісок i дрібні частинки штукатурки не падали на прибиральницю. 

8. Прибране сміття виносити у відведене для цього місце. Виносити відходи 

i сміття з приміщення необхідно лише в спеціальних сміттєвих пакетах, мішках. 

9. Прибирати (утрамбовувати) сміття безпосередньо руками (ногами) не 

дозволено. 

10. Під час миття вікон, скляних стін та дверей заборонено: 

користуватися підставками; 

опиратися на скло; 

ставати на стільці, столи, підвіконня, драбини, стрем'янки, інші предмети; 

перехилятися (вилазити) у відкрите вікно, зокрема i щоб помити вікна 

11. При митті вікон, скляних поверхонь будівлі користуватися лише 

розсувними пристосуваннями для миття вікон. 

12. Не протирати скло, якщо порушена його цілісність та воно мас тріщини 

або хитається. 

13. Під час миття вікон вживати заходів, щоб вікна не відчинялися 

самовільно. 

14. Заборонено: 

використовувати в роботі легкозаймисті та горючі рідини; 

класти ганчірки й інші предмети на устаткування, прилади тощо; 
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прибирати сміття та відходи безпосередньо руками; 

прибирати в затемненому приміщенні без достатнього освітлення; 

доторкатися вологим віником i ганчіркою (шваброю) до електропроводів, 

електророзеток, електроламп, плафонів, електрообладнання, яке перебуває під 

напругою; 

користуватися для прибирання пожежним обладнанням; 

підіймати та переносити будь-які речі (виняток — робочий інвентар); 

самовільно вмикати/вимикати електричне обладнання (за винятком 

робочого інвентарю та світла у кімнатах); 

використовувати під час роботи відритий вогонь; 

підійматися на висоту 1,3 м та більше; 

їсти й пити під час прибирання. 

15. Під час використання мийних засобів: 

надягати на руки гумові рукавички; 

вживати заходів, щоб мийні засоби не потрапили на шкіру, в очі, до рота або 

носа; 

виконувати вказівки розробника мийних засобів (нанесено на тару мийного 

засобу); 

не ставити мийні засоби (a6o тару з-під них) поруч із продуктами; 

не вживати їжу та рідину. \ 

16. Під час миття підлоги не допускати, щоб вона була мокра та слизька. 

Якщо під час прибирання розлили воду, необхідно одразу ii витерти. Не 

допускати, щоб вода потрапила на електроприлади. Виставляти 

попереджувальні знаки «Обережно! Слизько». 

17. Перед кожним вологим прибиранням, щоб запобігти порізу рук, 

необхідно впевнитися, що на підлозі немає осколків скла. Якщо виявили осколки 

скла, ïx потрібно підмести на совок віником a6o щіткою. Прибирати скло руками 

заборонено. 

18. Гарячу воду для миття підлоги необхідно переносити в закритій 

посудині. У разі перенесення гарячої води у відрах без кришки наповнювати ïx 

потрібно не більше ніж на 3/4 ïx ємності. 

19. Заборонено працювати з пилососом вологими руками та/або стоячи на 

вологій поверхні. 

20. Під'єднувати пилосос до мережі потрібно за допомогою штепсельної 

розетки. Руки мають бути сухими. 

21. Kopпyc пилососа, шнур живлення, органи керування пилососом, 

штепсельна вилка та розетка мають бути цілими, не пошкодженими. 

21. Знімати з пилососа фільтри (пилові мішки) лише коли пилосос 

від’єднало від електромережі. 

22. Самостійно ремонтувати пилосос не дозволено. 

 

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

1. Вилити брудну воду, помити відра, ганчір’я та інші пристосування. 
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2. Інвентар, який використовують під час прибирання, скласти в призначене 

для цього місце. 

3. Вимити руки з милом. 

4. Виходячи з приміщення, вимкнути освітлення, електроприлади, зачинити 

вікна та замкнути вхідні двері. 

5. Повідомити керівника про виявлені недоліки. 

 

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

1. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до аварії чи 

нещасного випадку, забезпечити огорожу небезпечної зони, попередити тих, хто 

працює поруч, про небезпеку і повідомити керівника. До ліквідації аварії самому 

не приступати. 

2. При виникненні нещасного випадку надати першу медичну допомогу 

потерпілому, при необхідності викликати медичну допомогу за телефонним 

номером 103 та повідомити керівника. 

3. Якщо сталася пожежа, викликати пожежно-рятувальний підрозділ за 

телефонним номером 101, приступити до гасіння підручними засобами 

пожежогасіння та повідомити керівника. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                       Олександр ЛЕНДЄЛ 



Додаток 7 до розпорядження 

Мукачівського міського голови  

від 28.04.2022 №153  

         

ІНСТРУКЦІЯ  №7 

з охорони праці для водіїв автотранспортних засобів  

 Мукачівської міської ради  

 

1. Загальні положення 

1. Ця інструкція розроблена з урахуванням нормативно-правових актів з 

охорони праці.  

2. Водій автотранспортного засобу допускаються до експлуатації 

автотранспортних засобів після проходження ними медичного огляду, 

інструктажів з питань охорони праці. 

3. Ця інструкція є нормативним актом, що містить обов’язкові для вивчення 

та дотримання  працівниками вимог з охорони праці до початку роботи, 

безпосередньо на робочому місці, під час роботи.  

4. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я 

оточуючих людей, є основним обов'язком  працівника щодо додержання вимог 

законодавства з охорони праці. 

5. До управління легковим автомобілем допускаються особи не молодші 18 

років, які мають посвідчення на право управління відповідним типом 

транспортного засобу і пройшли: 

професійну підготовку; 

медичний огляд; 

пройшли вступний інструктаж з охорони праці. 

6. Повторний інструктаж з охорони праці з водіями автотранспортних 

засобів Мукачівської міської ради проводиться один раз на 3 місяців. 

7. Водій зобов'язаний виконувати тільки доручену роботу. 

8. Забороняється вживати спиртні напої, а також приступати до роботи в 

стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.  

9. Небезпечними і шкідливими виробничими факторами при виконанні 

робіт є: 

наїзди проїжджаючих транспортних засобів; 

наїзди при самовільному русі транспортних засобів; 

порушення правил дорожнього руху пішоходами, що приводять до 

аварійних ситуацій; 

термічні фактори (пожежі, вибухи); 

злочинні дії пасажирів та інших осіб; 

нервово - емоційне напруження при управлінні автомобілем; 

монотонність праці при управлінні автомобілем; 

шум, вібрація; 

підвищена температура та швидкість руху повітря в теплий період року; 

підвищена загазованість повітря робочої зони (зміст двоокису вуглеводу, 

окислу вуглеводу, оксидів азоту, пари бензину тощо). 
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10. Водій автомобіля повинен проходити щорічний медичний огляд та 

щоденний медогляд перед виїздом. 

11. Працівники, які не виконують вимоги даної інструкції, несуть 

передбачену чинним законодавством відповідальність. 

12. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась 

небезпечна ситуація для його життя чи здоров’я людей, які його оточують. 

 

ІІ. Вимоги безпеки перед початком експлуатації 

1. При підготовці автомобіля до виїзду водій зобов'язаний перевірити: 

наявність посвідчення з талоном на право керування автомобілем, 

подорожній лист; 

технічний стан автомобіля, справність гальмової системи, рульового 

управління, приладів освітлення і сигналізації, склоочисників, установку 

дзеркал, чистоту і видимість номерних знаків, а також відсутність підтікання 

палива, масла, води; 

тиск повітря в шинах; 

наявність інструмента та інвентарю; 

заправку автомобіля паливом, маслом, водою, гальмовою рідиною, 

антифризом і рівень електроліту в акумуляторній батареї; 

наявність запасного колеса, буксирного троса, аптечки першої допомоги, 

домкрата, вогнегасника. 

2. Заправлення автомобіля паливом проводити при непрацюючому двигуні. 

Заправлення автомобілів етилованим бензином потрібно проводити з 

бензоколонки зі шлангом, забезпеченим роздавальним пістолетом. Забороняється 

заправляти автомобілі етилованим бензином за допомогою відер, лійок тощо. 

На заправному пункті забороняється: 

палити і користуватися відкритим вогнем; 

заправляти автомобіль паливом при працюючому двигуні; 

допускати перелив і розлив палива; 

знаходження пасажирів в салоні. 

3. Виїзд автомобіля на маршрут з несправностями, що загрожують безпеці 

руху, забороняється. 

4. Перед запуском двигуна необхідно переконатися, що автомобіль 

загальмований стоянковим гальмом, а важіль перемикання передач поставлений 

у нейтральне положення. 

5. Забороняється здійснювати запуск двигуна шляхом буксирування 

автомобіля та перемикання ланцюга живлення стартера. 

6. Швидкість руху транспортних засобів по території установ, організацій 

не повинна перевищувати 5 км/год. 

7. Для огляду автомобіля в темний час доби потрібно користуватися 

переносним електричним світильником напругою не вище 12 В із запобіжною 

сіткою або електричним ліхтарем з автономним живленням. 

8. Водій зобов'язаний перевірити, щоб автомобіль був забезпечений 

упорними колодками (не менше двох штук) для підкладення під колеса, широкою 
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підкладкою під п'яту домкрата, а також медичною аптечкою, знаком аварійної 

зупинки або миготливим червоним ліхтарем та вогнегасником. 

9. Водій може виїжджати на маршрут слідування тільки після проходження 

медичного огляду і відповідної відмітки  про це в подорожньому листі.  

10. Перед відправленням в рейс тривалістю більше доби водій повинен бути 

ознайомлений з режимом праці та відпочинку, мати записаний в подорожньому 

листі маршрут слідування з вказівкою місць тимчасового і тривалого відпочинку.  

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час експлуатації 

1. Виконувати вимоги правил руху і вказівки регулювальників руху 

відповідно до Правил дорожнього руху. 

2. Вибирати швидкість руху з урахуванням дорожніх умов, видимості і 

оглядовості, інтенсивності і характеру руху на дорогах, особливостей стану 

автомобіля і вантажу, що перевозиться, або пасажирів. 

3. Перед подачею автомобіля назад водій повинен переконатися, що його 

ніхто не об'їжджає і поблизу немає людей або якихось перешкод. 

4. Забороняється управляти автомобілем при відкритих дверях. 

5. Особи, які знаходяться в автомобілі, зобов'язані виконувати вимоги водія 

з питань безпеки. 

6. Виходячи з салону автомобіля, водій повинен переконатися у стані 

поверхні (наявність вибоїн, слизькості, сторонніх предметів тощо), а при виході 

на проїжджу частину дороги - ще і у відсутності руху як у попутному, так і  

зустрічному напрямках. 

7. При ремонті автомобіля на маршруті слідування водій зобов'язаний 

виконувати вимоги безпеки: 

з’їхати на узбіччя дороги; 

установити знаки безпеки; 

включити габаритні вогні при поганій видимості; 

зупинити автомобіль за допомогою стоянкової гальмової системи; 

одягти сигнальний жилет; 

підкласти під колеса упори.  

При роботах на узбіччі під автомобілем забороняється знаходитися з боку 

проїжджої частини. 

8. Забороняється підігрівати двигун відкритим вогнем. 

 

ІV. Вимоги безпеки після закінчення експлуатації 

1. Після повернення з маршруту слідування очистити автомобіль від бруду і 

поставити на місце, відведене для стоянки. 

2. Залишатися на нічліг в закритому автомобілі забороняється. 

3. При зупинці і стоянці на неосвітлених дільницях дороги в темний час доби 

або в інших умовах недостатньої видимості на автомобілі повинні бути включені 

габаритні або стоянкові вогні. 

4. Після постановки автомобіля в приміщенні для стоянки двигун повинен 

бути зупинений. 
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V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

1. При дорожньо-транспортній пригоді водії, причетні до неї, зобов'язані: 

зупинитися і не зрушувати з місця транспортний засіб, а також інші 

предмети, що стосуються випадку; 

повідомити про те, що трапилось, в поліцію «102», записати прізвища 

очевидців і чекати прибуття поліції. 

2. При виникненні пожежі під час руху необхідно зупинити автомобіль, 

викликати пожежно-рятувальний підрозділ «101», приступити до гасіння 

первинними засобами пожежогасіння. 

3. При вимушеній зупинці автомобіля на узбіччі або на краю проїжджої 

частини дороги для проведення ремонту водій зобов'язаний включити аварійну 

світлову сигналізацію, одягнути сигнальний жилет і встановити знак аварійної 

зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані не ближче 20 м до 

транспортного засобу в населених пунктах та 40 м - за їх межами. 

4. На автомобілі, працюючому на газовому паливі, при будь-якій 

несправності редукторів високого і низького тиску, електромагнітного запірного 

клапана необхідно закрити витратні та магістральний вентилі, а несправні вузли 

зняти з автомобіля та направити на перевірку в спеціальну майстерню (на 

спеціалізовану дільницю). 

Якщо в результаті аварійної ситуації є потерпілі, надати їм першу медичну 

допомогу, а при необхідності викликати медичну допомогу «103». 

5. Надання першої медичної допомоги: 

переконатися у відсутності небезпеки; 

провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості, дихання; 

викликати екстрену (швидку) медичну допомогу; 

якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати проведення серцево-

легеневої реанімації; 

якщо постраждалий без свідомості, але дихання збережене, надати 

постраждалому стабільне положення; 

забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду екстреної 

(швидкої) медичної допомоги; 

при погіршенні стану постраждалого до приїзду екстреної (швидкої) 

медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної (швидкої) 

медичної допомоги. 

6. Перша допомога при пораненні. 

При будь-якому порушенні цілісності шкіри і глибоко розташованих тканин 

необхідно обробити шкіру навколо рани розчином йоду, спиртом тощо. Не 

рекомендується промивати рану водою або дезінфікуючим розчином. Після 

обробки рани необхідно накласти асептичну пов'язку. Пов'язка захищає рану від 

забруднення, інфікування, зменшує біль, а вигляд перев'язаної рани заспокоює 

хворого. 

Обробка рани потребує додержання таких правил: 
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перед обробкою рани необхідно помити руки (якщо поряд немає води, їх 

слід протерти спиртом або іншим дезінфікуючим засобом); 

невеликі поранення, садна після обробки шкіри навколо них настойкою 

йоду або перекисом водню заклеюють лейкопластиром; 

не можна видаляти із ран сторонні тіла або бруд, тому що можна пошкодити 

судини і викликати кровотечу; 

шкіру навколо рани протирають від країв до периферії шматочком марлі, 

бинта або вати, яка змочена спиртом, спиртовим розчином йоду. (не можна 

заливати рану йодом!) 

із бинта або індивідуального пакета зробити серветку такого розміру, щоб 

вона закривала усю рану, накласти її на поверхню рани, забинтувати або 

приклеїти смужками лейкопластиру; 

якщо в рані видно внутрішні органи, мозок або сухожилля, потрібно 

акуратно накласти стерильну пов'язку, щоб у рану не потрапила інфекція, або 

краще накрити рану стерильним матеріалом. 

При необхідності потрібно викликати медичну допомогу «103». 

7.  Перша допомога при переломах, вивихах, ударах. 

Перша допомога при вивиху полягає в проведенні заходів, спрямованих на 

зменшення болю: холод на ушкоджений суглоб, використання знеболюючих 

засобів (анальгін, амідопірин тощо), іммобілізація (забезпечення нерухомості 

ушкодженої частини тіла) кінцівки в тому положенні, яке вона зайняла після 

травми. Верхню кінцівку підвішують на косинці, нижню іммобілізують за 

допомогою шин і підручних засобів. 

Перша медична допомога при переломах кінцівок полягає в запобіганні 

подальшого зміщення відламків та травмуванню ними оточуючих тканин, 

проведенням транспортної іммобілізації, а також запобіганні ускладненням, 

пов`язаним з травмою (шок, кровотеча, інфекція), тобто перед іммобілізацією 

необхідно зупинити кровотечу (туга пов`язка чи джгут), накласти асептичну 

пов`язку на рану, ввести знеболюючі засоби (анальгін, пентальгін, баралгін), 

здійснити транспортну іммобілізацію за допомогою спеціальних шин, а також 

шин, виготовлених із підручних матеріалів або шляхом накладання пов'язок. 

При очевидному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, 

кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет 

(грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. 

При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не 

підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи 

при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного 

мозку. 

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлі, чханні, рухах, 

необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.  

При необхідності потрібно викликати медичну допомогу «103». 

8. Надання першої допомоги при теплових опіках. 

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна 

відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом. 
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При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють 

ватою, змоченою етиловим спиртом. 

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 

3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну. 

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають 

рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря. 

При необхідності потрібно викликати  медичну допомогу «103». 

9. Перша допомога при кровотечі. 

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно: 

підняти поранену кінцівку вгору; 

кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним 

у клубочок, притиснути її зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 

4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, 

поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи шматок вати і 

забинтувати поранене місце (з деяким натиском); 

при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується 

стиснення кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі 

згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при 

великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря. 

10. Якщо сталася пожежа, викликати пожежно-рятувальний підрозділ за 

телефонним номером 101, приступити до гасіння підручними засобами 

пожежогасіння та повідомити керівника. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                        Олександр ЛЕНДЄЛ 



Додаток 8 до розпорядження 

Мукачівського міського голови  

від 28.04.2022 № 153 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 8 

з охорони праці для підсобного робітника 

господарського відділу Мукачівської міської ради 

 

I. Загальні положення 

1.  До роботи підсобним робітником допускаються особи, старші 18 років і 

які пройшли вступний інструктаж з охорони праці. 

2. Повторний інструктаж з охорони праці з підсобним робітником 

господарського відділу Мукачівської міської ради проводиться один раз на 3 

місяців. 

3.  Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що діють на 

підсобного робітника:  

отримання травм від механічного інструменту, гострі і ріжучі інструменти; 

ураження електричним струмом; 

падіння з висоти; 

дія метеорологічних умов, а саме: низькі температури повітря взимку та 

високі температури повітря влітку; 

забрудненість повітряного середовища пилом та шкідливими речовинами; 

термічні фактори; 

падіння деталей, вузлів, агрегатів; 

недостатня освітленість; 

напруженість праці через вимушену робочу позу. 

4. Підсобний робітник повинен: 

виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, забороняється 

находитись на робочому місці в нетверезому стані, в стані наркотичного 

сп'яніння; 

бути уважним під час роботи, не займатись сторонніми справами та не 

відволікати увагу інших працівників; 

виконувати тільки ту роботу, яка доручена йому керівником, та по якій 

підсобний робітник пройшов інструктаж з охорони праці; 

не захаращувати складське приміщення та його проходи, а також утримувати 

в чистоті побутове приміщення; 

не торкатися оголеного проводу, арматури загального освітлення, не 

відкривати електрошафи, не вмикати та не вимикати (крім аварійних ситуацій) 

устаткування, машини, механізми; 

користуватись спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту; 

користуватися справним робочим інструментом та пристроями; 

знати інструкції з питань охорони праці по професії та видам робіт, що їх 

виконує в межах виробничої діяльності; не виконувати вказівки, що суперечать 

правилам охорони праці; 

дотримуватись правил пожежної безпеки, не зберігати легкозаймисті 
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матеріали в побутових приміщеннях, палити в спеціально відведених місцях; 

вміти надавати першу медичну (долікарську) допомогу потерпілим при 

нещасних випадках; 

вміти користуватись засобами пожежогасіння. 

5. Робоче місце підсобного робітника Мукачівської міської ради не є 

постійним, він може виконувати роботи як в приміщеннях міської ради, так і 

зовні. 

 

II. Вимоги безпеки перед початком роботи 

Перед початком роботи підсобний працівник повинен: 

отримати завдання від керівника робіт; 

надіти спецодяг та підготувати, при необхідності, засоби індивідуального 

захисту; 

перевірити справність інструментів, що будуть використовуватись в роботі; 

пересвідчитись у відсутності в місцях виконання робіт обірваних або 

неізольованих електропроводів, незакритих отворів, прогалин, колодязів, тощо; 

пересвідчитись у відсутності працюючих над або під робочим місцем, де 

будуть вестись роботи;  

перевірити освітлення робочої зони, робоче місце і проходи до нього очистити 

від сторонніх предметів і матеріалів, а в зимовий період - від снігу і льоду та 

посипати протиожеледними засобами; 

при відсутності необхідного інвентаря або іншого технологічного 

устаткування для роботи необхідно повідомити керівника робіт і не приступати 

до роботи.  

 

III. Вимоги безпеки під час роботи  

1. Гранична норма для підіймання вантажу з робочої поверхні чоловіків 

старше 18 років становить - 30 кг (гранична норма для підіймання вантажу 

вантажників становить 80 кг). Підіймання та перенесення вантажу масою понад 30 

кг здійснюється двома чоловіками. При виконанні робіт з переміщення вантажів 

вагою від 50 кілограм до 500 кг необхідно використовувати засоби механізації 

(вантажопідіймальні механізми, візки, тачки, тощо). Переносити матеріал на 

ношах допускається у виняткових випадках на відстань не більше 50 метрів по 

рівному шляху. 

2. При роботі з ручним інструментом необхідно стежити за справністю 

рукояток, щільністю насадки на них інструментів, а також за тим, щоб робочі 

поверхні інструменту не були збиті, затуплені, тощо. Працювати потрібно тільки 

справним інструментом. 

3. Забороняється виконання робіт біля діючих електроустановок та 

технологічного устаткування, які мають неізольовані частини, що знаходяться під 

напругою, та частини, що обертаються або рухаються. Роботи потрібно 

виконувати тільки при відключеному технологічному устаткуванні. 

4. Забороняється паління та використання відкритого вогню. 
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5. Роботу на слизьких підлогах, пересування по сходах, по слизькій 

території необхідно виконувати обережно, не поспішаючи. 

6. Під час виконання роботи підсобний робітник повинен  дотримуватись 

вимог санітарних норм і правил особистої гігієни. Про кожний нещасний 

випадок на території Мукачівської міської ради свідок, працівник, який його 

виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити керівника, або особу 

відповідальну за охорону праці і вжити заходів з надання домедичної допомоги. 

 

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

1. Прибрати технологічний інвентар, пристрої та засоби захисту в місце їх 

отримання, або інше спеціально відведене місце. Забороняється залишати на 

робочих місцях та проходах до них інструмент та пристрої.  

2. Зняти спецодяг, очистити його від пилу та іншого бруду, покласти у 

відведене для зберігання місце та переодягнутися. 

3. Вимити обличчя і руки водою з милом. 

4. Повідомити керівника про всі несправності, що мали місце під час роботи. 

 

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

1. Аварійні ситуації можуть бути виробничого характеру, а також виникати 

під дією несприятливих атмосферних умов (дощу, вітру, урагану тощо). 

2. В процесі виконання підсобних робіт до виробничих аварій та нещасних 

випадків приводять наступні причини: 

невикористання засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, 

рукавиць, захисної каски тощо); 

робота з несправним інструментом, пристроями чи механізмами; 

куріння, робота з відкритим вогнем;  

падіння матеріалів з висоти; 

використання несправних інструментів, механізмів та пристосувань.  

3. При ураженні електричним струмом насамперед потрібно звільнити 

потерпілого від дії струму. Вимкнути рубильник або викрутити запобіжники. 

Якщо це неможливо, відтягнути провід сухою палицею або відтягнути 

потерпілого, використовуючи при цьому діелектричні рукавиці або підручні 

засоби: суху мотузку, палку, дошку тощо. 

4. Якщо стався нещасний випадок, потерпілого необхідно доставити у 

медпункт. У разі погіршення самопочуття працівника, потрібно викликати 

медичну допомогу по телефону "103". До прибуття лікарів потерпілому 

надається долікарська допомога. 

5. При виникненні пожежі необхідно: 

терміново сповістити про загорання пожежну службу за телефоном «101»; 

терміново сповістити про загорання керівника чи особу відповідальну за 

охорону праці в Мукачівській міської ради; 

гасіння електрообладнання потрібно проводити за допомогою 

вуглекислотних та порошкових вогнегасників тільки після відключення  його  від 
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електромережі; 

організувати зустріч та дислокацію в необхідних місцях пожежних машин 

та інформувати пожежників про місцезнаходження протипожежного 

водопостачання та інших засобів пожежогасіння. 

6. Якщо обстановка після аварії або нещасного випадку не загрожує життю 

і здоров'ю навколишніх працівників і не погрожує розширенням аварії, то 

обстановку слід зберегти такою, що була на момент події. 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                             Олександр ЛЕНДЄЛ 


