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Інструкція № 17
з охорони праці для робітника по обслуговуванню будівель та споруд

/  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Робітник за своєю посадою може виконувати функції електрика, сантехніка, столяра, скляра та 

інші, а тому відповідно до роботи, що виконується можуть статися небезпечні ситуації: попадання під напругу, 
травмонебезпечні ситуації при деревообробці, при роботі в каналізаційних люкаХ7~ураження очей від іскріння 
проводки тощо.

1.2. При виконанні функцій електрика робітник по обслуговуванню будівель та споруд повинен мати 
не нижче III - ї  групи з електробезпеки, яка підтверджується відповідним посвідченням.

1.3. Необхідно своєчасно проходити всі передбачені інструктажі з безпеки життєдіяльності.
1.4. Робітник по обслуговуванню будівель та  споруд в процесі роботи може зіткнутися із такими 

небезпечними або шкідливими виробничими факторами:
пожежа в закладі освіти;
падіння в каналізаційні, водопровідні та  інші колодязі;

падіння в вириті на території закладу траншеї, ями, приямки вікон підвальних приміщень, тощо; 
падіння при виконанні робіт на висоті;
ураження електрострумом від обірваних електропроводів, що знаходяться на землі, від 

користування несправними електроприладами, при виконанні ремонтних робіт в електромережі; 
травмування при роботі із склом;
травмування при ручній та механічній обробці деревини.

1.5. Якщо трапився нещасний випадок необхідно поставити до відома адміністрацію та вимагати 
проведення його розслідування у відповідності до діючого Положення.

1.6.3а порушення норм охорони праці працівник несе відповідальність згідно чинного законодавства.

2. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
Робітник зобов 'язаний:
2.1. Одягти спецодяг та привести його в порядок.
2.2. Перевірити справність інструментів, обладнання, яке використовується в роботі.
2.3. Перевірити робочі місця на предмет відсутності шкідливих та небезпечних факторів.

3. ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Виконувати вказівки, розпорядження, накази з питань охорони праці при виконанні робіт, 

вживати алкогольні напої та наркотичні речовини;
користуватися відкритим вогнем, якщо це не передбачено технологією виконання робіт; 

користуватися електрообігрівачами з відкритою електроспіраллю, саморобними 
електронагрівальними приладами;

користуватися несправним електрообладнанням, електроарматурою; 
працювати на несправному електромеханічному обладнанні; 

виконувати сторонні роботи не передбачені трудовим договором, без дозволу керівника 
закладу;
допускати на своє робоче місце, до виконання доручених робіт сторонніх осіб, незалежно від того, 

працюють вони, чи не працюють в закладі; користуватися несправними драбинами;
використовувати при роботі на висоті випадкові підставки (ящики, столи тощо); приносити та зберігати на 

робочому місці отруйні, вибухові речовини, легкозаймисті рідини тощо;
користуватися саморобними приладами, обладнанням, яке не пройшло експертизу в службі охорони праці і 

відсутній дозвіл на його експлуатацію;
виконувати роботи в електромережі без зняття напруги та без попереджувальних табличок (плакатів); 
виконувати будь які роботи, передбачені посадовою інструкцією без використання відповідних засобів 

індивідуального захисту (діелектричний інструмент, захисні окуляри тощо), вологими руками, або вологим 
інструментом.

3.3. Робітник зобов'язаний:
при переміщенні по території,  в приміщеннях закладу бути обережним, щоб виключити випадки падіння;

дотримуватися вимог чинного законодавства з охорони праці; 
ставити до відома керівництво закладу про всі випадки виробничого травматизму, випадки небезпечних та 

шкідливих ситуацій в закладі;
виконувати вимоги інструкції з охорони праці, інструкції з безпечної експлуатації обладнання на робочому

місці;
дотримуватись вимог інструкції з пожежної безпеки та інструкції з протипожежного режиму утримання



закладу. Палити тільки у відведених для цього місцях;
своєчасно проходити навчання з охорони праці, встановлені нормативними документами 
медогляди.

4. П ІС Л Я  З А К ІН Ч Е Н Н Я  Р О Б О Т И
4.1. Скласти інструмент замкнути закріплене побутове приміщення. При цьому необхідно уважно 

перевірити, щоб не залишились ввімкнені електроприлади, електроосвітлення тощо.
4.2. У разі виявлення порушень норм безпеки життєдіяльності доповісти керівництву закладу освіти.

5 В А В А Р ІЙ Н И Х  С И Т У А Ц ІЯ Х
5.1 У випадку будь якої аварійної ситуації негайно повідомити керівництво закладу та виконати 

наступні дії:
у разі відключення електроенергії , терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходилося в

роботі;
у разі витікання газу перекрити головний кран, викликати аварійну службу газу;
у разі аварії в системі водопостачання чи каналізації необхідно терміново перекрити крани 

водопостачання і викликати аварійну службу водоканалу;
у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення (у 

разі цілодобового перебування їх у закладі) відповідно до плану евакуації , а у разі потреби звернутися по допомогу 
до інших працівників; негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 101; приступити до ліквідації пожежі 
згідно з діючою  в закладі інструкцією з пожежної безпеки;

у разі травмування працівника закладу або дитини (студента) необхідно надати першу долікарську 
допомогу і якнайшвидше виправити потерпілого до медпункту.
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