ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
Відомості про роботодавця:
Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької районної ря ди
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації,код платника податків згідно ЄДРПОУ код виду діяльності

. місце державної реєстрації
знаходження

юридичної

особи - Липовецька районна адміністрація, місце

згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і

м. Липовець вул.. Пирогова 9
коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання

код СДРПОУ - 37336813. КВЕД - 86.10. 86.21_____________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомити про це відповідний орган)

Головний лікар Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької
районної ради Бондар Василь Михайлович.____________________
діє на підставі Статуту тел.(043-58) 2-19-56. факс .(043-58) 2-19-56.
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; місце (адреса) виконання робіт

місце виконання робіт Вінницька обл.. м. Липовець. вул. Пирогова. 9________________________
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
_________________________________ немає_____________________________________________ _
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я. Бондар Василь Михайлович, дію на підставі Статуту . цією
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи-підприємця)

декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1.3
метра.
найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата

крім робіт верхолазних та скелелазних. що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих

грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і
місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць,

підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних майданчиків.
структурних підрозділів)

Всього 2 робочих місця 2 працівника:
1 робоче місце - 1 працівник (технік електрик),
1 робоче місце - 1 працівник (завідувач господарства),
Один працівник за професією технік електрик Мельник Олександр Григорович виконує роботи
при виробничій необхідності по ремонтні, монтажні, будівельні та електроустаткування,
ремонтних робіт тому числі на яких існує ризик виникнення травм. Роботи на висоті виконують при
ремонті електроустаткування , що виконуються з драбин та стрем’янок.
Вище вказані роботи виконуються в підрозділах КЗ ЦПМСД. яка знаходиться за адресою м.
Липовець, вул. Пирогова 9
Характеристика будівель: адмін. будівля складається з одного поверху. Висота основних
приміщень становить 2,50м. Площа основи адмін.. будівлі 334,1м.
Гаражні прибудови- площа основи -497.5м висота 3.2м.
Будівля майстерні з прибудовами - площа основи 224.6м висота 2.3м'
Будівля склад - площа основи -123,8м висота 2.5м.
^ ^
Інші відомості:
/<с"
Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе начальник КЗ «ЦПМСД»
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність

Бондар Василь Михайлович, який пройшов навчання та перевірку
служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

знань законодавчих актів з охорони праці, правил безпечної експлуатації електроустановок
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

споживачів, правил безпеки систем газопостачання, пожежної безпеки. НПАОП 0.00-1.15-07
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ учбовому центрі ..МІОН ” м.
Вінниця.
Наказом головного лікаря створена служба з ОП,
- інженер з охорони праці Скулькевич Сергій Володимирович, яки пройшов навчання та перевірку
знань законодавчих актів з охорони праці, правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів, правил безпеки систем газопостачання, пожежної безпеки. НПАОП 0.00-1.15-07
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ учбовому центрі „МІОН ” м.
Вінниця.
Наказом призначено особи.
- відповідальні за організацію і безпечне виконання робіт на висоті завідувач господарством
Поліщук Юрій Васильович, технік електрик Мельник Олександр Григорович, які пройшли
навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів, правил безпеки систем газопостачання, пожежної безпеки. НПАОП
0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ учбовому центрі
„МІОН ” м. Вінниця.
Навчання при виконанні робіт на висоті більше ніж 1,3м до 5м з використанням
драбин,стрем’янок працівники в кількості 2 чол. пройшли в ТОВ учбовому центрі „МІОН ” м.
Вінниця та щорічно проходять навчання та перевірку знань вимог Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15.07).
Список працівників, які мають право виконання робіт на висоті . наказом визначається перелік
працівників, які мають позитивний медичний висновок, пройшли навчання і перевірку знань
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в комісії дистанції
та допущені до виконання робіт на висоті. Працівники кожний рік проходять обов’язкові первинні
та періодичні медичні огляди у відповідності до «Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України №
246 від 21.05.2007р. Останній медогляд працівників 03.05.2017р.
Працівникам, які виконують роботи на висоті проводяться: вступний, первинний, повторний,
позаплановий та цільовий інструктажі з питань охорони праці.
Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці» розроблено по КЗ «ЦПМСД»:
«Положення про службу охорони праці»; «Положення про організацію оперативного контролю за
станом охорони праці»; «Положення про особливий режим роботи з охорони праці»; «Положення
про навчання працівників з питань охорони праці»; «Положення про «День охорони праці».
«Положення про порядок проведення оглядів стану охорони праці та виробничої санітарії».
В КЗ «ЦПМСД» затверджено наказом від 09.10.2017р. 135 інструкції з охорони праці, з
них 2 інструкцій , котрі стосуються безпосереднього виконання даних видів робіт. Перелік
надається;
№
Назва інструкції
Номер
Номер наказу,дата
інструкції
затвердження
1.
Інструкція з охорони праці «Для техніка електрика»
№44
09.10.2017
2.

Інструкція з охорони праці «При виконанні робіт на висоті
із застосуванням переносних драбин та стрем’янок»

№133

09.10.2017

Всі працівники підприємства своєчасно забезпечуються необхідними засобами індивідуального та
колективного захисту згідно встановлених норм та вимог Колективного договору між
адміністрацією і профспілкою. Роботи по обслуговуванню електроустаткування, виконуються на
висоті понад 1.3 метра виконуються за допомогою приставних драбин, стрем’янок.
Перелік (кількість) приставних драбин, стрем’янок, які застосовуються при виконанні робіт на
висоті (таблиця №1). та засоби індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні таких
робіт (таблиця №2):
Таблиця №1
№

Найменування

Кількість

Протокол,

Огляди, випробування (дата)
2

п/п
1.
2.

(шт.)
Драбина алюмінева до
5м.
Стрем’янка 2м.

1
1

випробування,
огляду
Протокол
№1
від 16.02.2017р.
Протокол
№2
від 16.02.2017р.

огляд

випробування

16.02.2017р.

16.02.2017р.

16.02.2017р.

16.02.2017р.

Таблиця №2 (данні приведені в таблиці на одного працівника)
Електромонтер,

Костюм бавовняний
1 шт.
Чоботи кирзові
1 пара
Рукавиці діелектричні
1 пара
Калоші діелектричні
1 пара
Пояс запобіжний
1 шт.
Засоби захисту забезпечені: діелектричними килимами, рукавицями. Касками захисними,
щитками захисними, окулярами, знаками безпеки, захисними заземлення, пристроями
автоматичного відключення. Працівники також отримують мийні засоби. КЗ «ЦПМСД»
забезпечена нормативно-правовою, матеріально-технічною базою, навчально-методичною
літературою.
Нормативно - правова база:
1. Закон України «Про охорону праці».
2. НПАОП0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці».
3. НПАОП0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку
знань з питань охорони праці».
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
6. НПАОП 60.1-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України».
7. НПАОП0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».
8. НПАОП40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
9. НПАОП 40.0-1.21-98 «Правила безпечно'^експлуатації електроустановок споживачів».
Головний лікар
КЗ «ЦПМСД»
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