
Контрольний перелік запитань
Розділ 5. Представники працівників із БЗР

МТН Положення
Охоплено 
законом
про БЗР? 

Зауваження

ТАК НІ

 - 1 Положення, що регулюють діяльність представників працівників із БЗР на підприємстві, зокрема:

 - критерії відповідності вимогам;

 - порядок обрання;

 - термін повноважень;

 - критерії відсторонення і зняття з посади; 

 - заповнення непередбачених вакансій.
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Основні функції представників працівників із БЗР:

 - представництво працівників у всіх питаннях, 
що стосуються БЗР;

 - контроль за здійсненням роботодавцями 
або іншими відповідними носіями обов’язків 
заходів із виконання їхніх обов’язків із БЗР;

 - розгляд питань щодо БЗР, порушених 
працівниками;

 - вивчення будь-якого потенційного ризику для 
безпеки та здоров’я працівників, який виникає 
внаслідок роботи підприємства;

 - звернення до особи (осіб), відповідальної 
(відповідальних) за підприємництво або 
організацію, з заявами з питань, які впливають 
на безпеку та здоров’я працівників;

 - співробітництво з головним носієм обов’язків 
і надання йому допомоги в усуненні будь-яких 
пов’язаних із роботою ризиків на відповідному 
підприємстві;

 - сприяння і заохочення співробітництва 
працівників у додержанні вимог нормативних 
актів із запобігання професійним ризикам;

 - участь і представництво працівників у 
процесах ухвалення рішень щодо БЗР;

 - розслідування нещасних випадків на роботі, 
професійних захворювань і аварійних ситуацій.

1  Загальне міркування з урахуванням практики країн.
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Права представників працівників із БЗР:

Р143, пп. 10,  11

Р164, п. 12(2)(i)

 - на вільний від роботи час, без втрати заробіт-
ної плати чи допомог, для виконання функцій 
представництва;

К155, ст. 19(c)(e)
Р164,  п. 12(2)(a)
Р143, п.  16

 - отримувати інформацію про заходи, вжиті 
роботодавцем для забезпечення безпеки та 
здоров’я на роботі;

Р143, пп. 12, 17 Р164, 
п. 12(2)(f)

 - мати доступ до всіх приміщень підприємства;

К155, ст. 19(d), 21
Р164, п. 12(2)(i)

 - безкоштовно проходити підготовку з питань 
безпеки та здоров’я на роботі;

Р164, 12(2)(f)  - спілкуватися з працівниками у робочий час із 
питань БЗР;

Р143, п. 13  - мати доступ без необґрунтованої затримки до 
адміністрації та її представників;

К155, ст. 19(e), Р164,
п. 12(2)(b)

 - отримувати консультації з усіх аспектів БЗР і 
важливих нових заходів щодо БЗР до їхнього 
здійснення;

Р164, п.  12(2)(e) (h)  - брати участь у процесі ухвалення рішень із 
питань БЗР;

К155, ст. 19(e)  - звертатися до спеціалістів за консультаціями
з конкретних проблем БЗР;

К135, ст. 2
Р143, п. 9

 - використовувати наявні на підприємстві засо-
би для виконання функцій представників пра-
цівників;

Р164, п. 12(2)(g)
Р81, п. 5

 - звертатися до інспекторів праці;

 - інше (укажіть, будь ласка).

К155, ст. 5(e) К135, 
ст. 1
Р143, пп. 6(1), 8(1)

Захист представників працівників із БЗР

Р164, п. 12(1)
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Положення, що регулюють діяльність комітетів із БЗР, зокрема:

 - створення комітетів із БЗР;

 - функції, права і повноваження комітетів із БЗР;

 - управління комітетами з БЗР.




