Одеська обласна організація

№ 18
вересень 2018 р.

Законодавчі, нормативно-правові
документи та інструктивно-методичні
матеріали з питань охорони праці та безпеки
життєдіяльності в закладах освіти

Зміст
Кількість
сторінок
Правові підстави здійснення профспілками громадського
контролю у сфері охорони праці в України
Організаційні засади
охорони праці: зміни та дотримання
традицій
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Практичні поради щодо організації та здійснення громадського
контролю за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах
освіти
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Витяг із Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки
України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016
-2020 роки (у редакції від 19.04.2018)
Доплата за шкідливі умови праці працівникам установ та закладів
освіти всіх типів і форм власності, що належать до сфери управління
Міністерства освіти і науки України
Витяг з листа Міністерства праці та соціальної політики України
від 24.12.2007 р., № 939/13/84-07 «Щодо доплат та надбавок
держслужбовцям та працівникам освіти»
Наказ МОН України від 26.12.2017 р., № 1669 «Про затвердження
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах
освіти»
Наказ МОН від 22.11.2017 р., № 1514 про внесення зміни до
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,
підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України»
Наказ МОН від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях,
підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і
науки України»
Лист МОН України від
05.12.2016 р., № 1/9-638 «Щодо
організації роботи з питань охорони праці в навчальних закладах»
Лист МОН України від
23.09.2014 р., № 1/9-482 «Щодо
організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у
дошкільних навчальних закладах
Лист МОН України від 26.04.13 р., № 1/9-305 «Про використання
Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності у навчально-виховному процесі»
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Постанова Президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-12 «Про заходи
щодо вдосконалення навчання представників профспілок з питань
охорони праці» (з додатками 1-8)
Постанова президії ФПУ № П-16-11 28.02.201 від
«Про
вдосконалення роботи технічної
інспекції праці ФПУ, інших
представників профспілок з питань охорони праці
Положення про технічну інспекцію праці профспілок (додаток 1)
Типове положення про представників профспілок з питань
охорони праці (додаток 2)
Типове положення про комісію з охорони праці виборного органу
первинної профспілкової організації (додаток 3)
Типове положення про громадського інспектора з охорони праці
(додаток 4)
Лист ФПУ від 05.06.2108 р., № 06/01-26/504 «Про дії профспілок у
зв’язку з втратою чинності нормативно-правових актів з пожежної
безпеки, охорони праці та санітарного законодавства»
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Лист ФПУ від 12.07.2108 р., № 06/01-26/617 «Про атестацію.
лабораторій та здійснення санітарно-гігієнічних досліджень факторів
виробничого середовища та трудового процесу»
Спільне рішення колегії МОН України від 22 травня 2018 року,
протокол № 5/2-22 та президії ЦК Профспілки від 12 червня 2018 року,
№ П-15-1 «Про підсумки Всеукраїнського громадського оглядуконкурсу стану умов і охорони праці в навчальних закладах
Міністерства освіти і науки України, проведеного в 2017 році»
Основні аспекти звітності та інформації, що надаються до
Центрального комітету Профспілки
Охорона праці та роль колективного договору у закладі освіти.
Зміни в законодавстві України
Інформаційно-консультативні пункти для надання безкоштовної
консультативної допомоги з питань охорони праці в Україні
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Тексти документів додаються окремими файлами.
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