
Контрольний перелік запитань
Розділ 4. Обов’язки та права з БЗР

Відповідні МТН Обов’язки роботодавців Охоплено 
законом
про БЗР?

Зауваження

ТАК НІ

К155, ст. 16 Загальний обов’язок роботодавця забезпе-
чити безпеку та здоров’я працівників

- 1 Принцип неможливості перекладення на
інших осіб основної відповідальності робо-
тодавця за БЗР

К170, ст. 13(1)
К174, ст. 9(a)
К176, ст. 6
К184, ст. 7(a)
Керівні принципи МОП-БЗР 
2001, п. 3.7.2

Обов’язок проводити оцінювання ризиків 
на основі консультацій з працівниками

Р164, п. 14 
К190, ст. 9
Керівні принципи МОП-БЗР 
2001, п.3.1

Обов’язок розробляти політику і план 
підприємства з БЗР

К155, ст. 19(c) 
К162, ст. 9(3) 
К170, ст. 15
К190, ст. 9(d)

Обов’язок надавати працівникам 
інформацію з питань БЗР

К155, ст. 19(e)
Р164, п. 12(2)
Керівні принципи МОП-БЗР 
2001, п. 3.6.1

Обов’язок консультуватися з працівниками 
з питань БЗР і забезпечувати можливість 
їхньої участі в управлінні БЗР

К155, ст. 19(d) 
Р164, п. 12(2)(i) 
К162, ст. 9(3) 
К170, ст. 15
К190, ст. 9(d)
Керівні принципи МОП-БЗР 
2001, п. 3.4.4

Обов’язок забезпечувати підготовку 
працівників із питань БЗР безкоштовно
для них і, за можливості, у робочий час

К155, ст. 16(3), 21, 
К176, ст. 9(6)
Р164, п. 16(c) 
К162, ст. 18
К167

Обов’язок безкоштовно надавати працівни-
кам ЗІЗ, обслуговувати їх і забезпечувати їх 
належне використання

К155, ст. 18
К161, ст. 5(j)
Керівні принципи МОП-БЗР 
2001, п. 3.10.3

Обов’язок розробляти плани дій на випадок 
надзвичайних ситуацій і надавати першу до-
помогу

1  Загальне міркування з урахуванням практики країн.



Відповідні МТН Обов’язки роботодавців Охоплено 
законом
про БЗР?

Зауваження

ТАК НІ

Р164; Р102
Р115, п. 3(o) 
К167, ст. 32
К176, ст. 5(4)(e) 
К184,  ст. 19
К188, ст. 26, 27
К110, ст. 86
К120, ст. 12,13,15

Обов’язок забезпечувати побутове обслу-
говування на роботі

К155, ст. 19(f) Обов’язок ужити коригувальних заходів, 
перш ніж вимагати від працівників повер-
нутися до роботи, коли працівники повідо-
мили роботодавцю про наявність безпосе-
редньої та серйозної небезпеки для їхнього 
життя або здоров’я

К161, ст. 1(a)(ii)5,12, 
К148, ст. 11
К115, ст. 12,13 
Р171, 11, 14, 16, 22
Технічні та етичні 
принципи спостереження 
за станом здоров’я 
працівників, пп 3, 6.9, 6.10

Обов’язок забезпечити спостереження за 
станом здоров’я працівників безкоштовно 
для них і у робочий час 

P155, ст. 3,4
К81, ст. 14
Кодекс практичних правил 
реєстрації нещасних випад-
ків на роботі та професій-
них захворювань і повідом-
лення про них, пп 5.2.2, 6.2.2, 
10.2.1–9

Обов’язок реєструвати нещасні випадки на 
роботі, нещасні випадки по дорозі на роботу 
та з роботи, професійні захворювання і 
аварійні ситуації, повідомляти про них і 
розслідувати їх

К155, ст. 14
К161, ст. 11

Обов’язок забезпечити наявність на підпри-
ємстві компетентних і досвідчених спеціа-
лістів із БЗР

Р197, п. 6
Керівні принципи МОП-БЗР 
2001

Обов’язок впровадити систему управління 
БЗР

К155, ст. 17
Р164, п. 11 
К167, ст. 8(1) 
К176, ст. 12
К184, ст. 6(2)

Обов’язок співпрацювати в управлінні БЗР 
у спільно використовуваних робочих зонах 

К115; К120; К139; К148; 
К162; К167; К170; К174; 
К176; К14; К190; відповідні 
рекомендації та кодекси 
практичних правил

Обов’язки роботодавців з БЗР щодо 
конкретних ризиків або галузей



Відповідні МТН Обов’язки інших осіб Охоплено 
законом
про БЗР?

Зауваження

ТАК НІ

К155, ст. 12
Р164, п.  3(d), 
Р156, п. 7
К170, ст. 9

Обов’язки осіб, які розробляють, виготовляють, ім-
портують або постачають речовини, механізми та 
обладнання для використання в робочих зонах

Відповідні МТН Обов’язки працівників Охоплено 
законом
про БЗР?

Зауваження

ТАК НІ

Р164, п. 16(a) Обов’язок уживати розумних заходів для захисту 
власної безпеки та здоров’я і безпеки та здоров’я 
інших осіб

Р164, п. 16(b) Обов’язок дотримуватися інструкцій щодо БЗР

Р164, п. 16(c) Обов’язок правильно користуватися пристроями 
безпеки та засобами захисту

К155, ст. 19 Обов’язок співпрацювати з роботодавцем

Р164, п. 16(d) Обов’язок повідомляти про ситуацію, яка, на думку 
працівника, може становити небезпеку

Р164, п. 16(e) Обов’язок повідомляти про нещасний випадок, 
ушкодження здоров’я та небезпечну подію

-2 Заборони для працівників

2  Загальне міркування з урахуванням практики країн і у зв’язку з п. 16 Рекомендації № 164.



Відповідні МТН Права працівників Охоплено 
законом про 
БЗР?

Зауваження

ТАК НІ

-3 Право на безпечні та здорові умови праці

К176, ст. 13 
К184, ст. 8

Конкретні права, що стосуються БЗР

Р171, п. 22
К148, ст. 7

Право працівників на інформацію та 
підготовку з питань БЗР

К155, ст. 19(e) Право на консультації та участь у процесі 
ухвалення рішень із БЗР

К155, ст. 5(e),13, 19(f)
К167, ст.12(1) К176, 
ст. 13(1)(e) 
К184, ст. 8(1)(c)

Право залишити місце, де виникла безпо-
середня і серйозна небезпека, без неправо-
мірних наслідків і утриматися від повернення 
до нього, поки небезпека зберігається 

К148, ст. 11(3) К162, 
ст. 21(4) Р114,  п. 27
Р147, п. 14

Права працівників у випадку, якщо подальше 
перебування у місці, де зберігається ризик, є 
небажаним із медичної точки зору

К87,   ст. 3(1)
К176, ст. 13(1)(f)
К155, ст. 20
Р164, п. 12(1)
Р197, п. 5(f)

Право обирати представника (представників) 
із БЗР

Відповідні МТН Захист працівників Охоплено 
законом про 
БЗР?

Зауваження

ТАК НІ

Р164, п. 17 
К190, ст. 10(b)(iv)

Захист працівників від заходів впливу

3 Це право неявно передбачено обов’язком роботодавця забезпечити безпечні та здорові умови праці.


