
	 A.	ВСТУП

1.  Планування є елементом управління проектом, що полягає в ухваленні 
рішення про проведення заходів, спрямованих на його реалізацію.

2.  Планування БГР є:
• наміреною дією, вписаною в цикл виконання договору. Усі 

передбачені в процесі реалізації роботи підпорядуковуються 
цьому плану, оскільки вони пов’язані з певним ризиком нещасних 
випадків,

• безперервний процес, що відноситься до всіх завдань в процесі 
реалізації проекту,

• компонентом планування всіх процесів на будівельному 
майданчику і становить невід’ємну частину організації будівництва.

3.  Виконанню кожного завдання по проекту має передувати планування 
з точки зору БГР.

4.  Пов’язаними з безпекою елементами, які завжди повинні враховуватися 
в процесі планування, є:

• обсяг запланованого завдання,
• час для виконання завдання,
• ресурси: людські, технічні, фінансові.
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Цей стандарт містить мінімальні вимоги, які необхідно враховувати при 
плануванні виробничих процесів в області БГР – безпеки і гігієни робіт.
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	 Б.	ДІЇ	ПЕРЕД	ПОЧАТКОМ	РОБІТ

1.  Основним будівельним документом, необхідним для початку 
планування БГР, є графік робіт. На його основі повинні бути визначені 
всі завдання, які будуть реалізовані в проекті.

2.  Початку робіт, пов’язаних з конкретними завданнями, має передувати 
планування БГР.

3.  Випередження у часі при плануванні БГР перед виконанням окремих 
завдань має гарантувати належну підготовку цих завдань з точки зору 
охорони праці та здоров’я - рекомендується мінімум два тижні.

4.  На підставі будівельної документації повинно бути визначено, як 
дана задача буде виконуватися з точки зору технології, методології, 
обладнання та матеріалів.

5.  Особа для нагляду, відповідальна за детальне планування робіт, 
повинна бути назачена для кожного із запланованих видів робіт.

 Мал. 1. Планування БГР

У випадку питань або сумнівіі 
сконтактуйся із наближчим 
спеціалістом БГП.

Цей стандарт:
• містить вимоги, що 

виникають із польских 
правил і норм, а також 
внутрішнього регламенту 
Порозумінні для Безпеки  
у Будівницстві,

• є обов’язковим для усіх 
підрозділів Порозуміння 
для Безпеки і Будівництві,

• допомагає запевнити 
безпечні та ефективну 
практику під час робіт.
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6.  Слід визначити термін підготовки Інструкції безпечного виконання 
робіт (ІБВР) і пропозицій щодо охорони. Вказати загальні дії або 
рекомендації для реалізації, які стосуються всіх співробітників, що 
працюють на будівництві.

7.  Після аналізу графіка роботи необхідно прийняти рішення про те, які 
саме окремі завдання будуть виконуватися співробітниками власних 
або субпідрядних організацій.

8.  У разі рішення із вибору субпідрядної фірми слід провести весь процес 
пропозицій.

9.  На зустрічі із представником субпідрядника необхідно підняти питання про 
подання певних документів, що випливають з Програми БГР до договору.

10.  В обсязі документів БГР, що вимагаються від субпідрядника, повинні 
застосовуватися вимоги докладного стандарту „10.3 Документація 
субпідрядників”.

11.  В рамках планування БГР повинен бути підготовлений ІБВР для всіх 
запланованих робіт відповідно до вимог докладного стандарту  
„10.2 Інструкції безпечного ведення робіт (ІБВР)”.

12.  Розробці ІБВР завжди повинна передувати оцінка професійного ризику.
13.  ІБВР повинна бути прийнята будівельним наглядом з боку 

генерального підрядника.
14.  У разі належним чином підготовленого ІБВР, цей документ повинен бути 

повернений з відповідними анотаціями для заповнення або переробки.
15.  На виробничих нарадах, присвячених виключно питанням БГР, необхідно:

• обговорити хід підготовчої роботи в зв’язку з запланованими 
завданнями,

• ознайомити зацікавлених працівників зі сферою починаються 
завдань (небезпека, заходи захисту, прийняті в ІБВР, повідомити 
про безпечний спосіб їхньої реалізації).

16.  Перед початком цих робіт необхідно провести інструктаж працівників:
• Інформаційний інструктаж - вступний, призначений для 

співробітників, що починають роботу за контрактом.
• Інструктаж на робочому місці - для співробітників, що беруть 

участь у виконанні поставленого завдання (ознайомлення 
з професійним ризиком і ІБВР).

17.  Початку робіт, пов’язаних з цим завданням, має передувати виконання 
всього забезпечення відповідно до ІБВР.

18.  Перш ніж прийняти рішення про початок робіт, ви повинні перевірити 
робочі місця на предмет відповідності розробленої ІБВР.

19.  Контроль робочих місць з точки зору відповідності розробленої ІБВР 
повинен крім іншого надати наступну інформацію:

• чи відповідає технічне оснащення (механізми) вимогам безпеки,
• чи укомплектований комплексний спільний захист,
• чи забезпечена достатня кількість захисних засобів 

і індивідуальної безпеки,
• чи було забезпечено достатню кількість евакуаційного обладнання, 

якщо воно передбачено в ІБВР,
• чи не присутні несприятливі погодні умови.

20.  У разі робіт, зазначених в Плані безпеки і охорони здоров’я і ІБВР 
як особливо небезпечні роботи, керівник будівництва у співпраці із 
субпідрядником або під наглядом генерального підрядника видає 
письмовий дозвіл на роботу відповідно до вимог для особливо 
небезпечних робіт.
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