ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

КУ «Мурованокуриловецька лікарня планового
(для юридичної особи: найменування

лікування», Вінницька область, смт. Муровані Курилівці вул. Жовтнева 87.,
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

01982608, 2621. Олійник Мирослав Вікторович________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
керівника;

п р ізв и щ е ,

ім'я та по батькові

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

номер облікової картки платника податків (не зазначається

фізичними особами, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки

платника податків та повідомили про це відповідний орган

державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
________ 2 - 1 0 - 0 2 , тигкиг_1р!0і.иа____________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

___________________ смт. Муровані Курилівці, вул. Жовтнева 87, КУ
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

«Мурованокуриловецька ЛПЛ»______________

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору
страхування
цивільної_____
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди____________________________________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я,

Олійник Мирослав Вікторович головний лікар КУ______________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

«Мурованокуриловецької Л

П

Л

»

_________________________________________
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цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці
під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки:____________
а саме ремонтні роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м крім (п7
(найменування виду робіт

додаток 6)____________________________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

________________________ 1 (2 чоловіка)- слюсар-електрик
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

головний лікар Олійник Мирослав Вікторович пройшов_______
(прізвище, ім'я та по батькові осіб,

навчання та перевірку знань з наступних дисциплін: Законодавство України з
відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань

охорони праці, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів охорони праці та промислової безпеки, наявність служби

НПАОПЕ 40.1-1.21-98 IV гр.доп. до. 1000В. Протокол від 22.06.2017__________
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення

року.Пожежно-технічний мінімум протокол №29 від 13.07.2017 року навчання
навчання та інструктажу з питань охорони праці,

пройшов в учбово-виробничому комбінаті «Сигнал».___________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Інженер з охорони праці Андрухов Володимир Павлович пройшов навчання та____
нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

перевірку знань з наступних дисциплін:Законодавство України з охорони_____
навчально-методичного забезпечення)

праці, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів- НПАОП____
40.1-1.21-98 (IV гр..доп.до. 1000 В.), правил будови і безпечної____________
експлуатації ліфтів - НПАОП 0.00-1.02-08, правил будови і безпечної________
експлуатації посудин,працюючих під тиском- НПАОП 0.00-1.59-87, правил______
безпеки при виробництві та використанні продуктів розділення повітря - НПАОП

0.00-1.65-88. Протокол від 22.06.2017 року.Пожежно-технічний мінімум________
протокол №29 від 13.01.2013 року._________________________________ ___________
Інженер Кирилюк Михайло Олександрович пройшов навчання та перевірку знань з:
НПОАП 40.1-1.21-98-ПБЕЕС (V гр.доп.до і понад 1000 В) НПАОП 0.00-1.65-88-ПБ
при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря, НПАОП 0.00-1.6066-ПБ і БЕ парових і водогрійних котлів НПАОП 0.00-1.02-08-ПБ і БЕ ліфтів.
Протокол від 22.06.2017 року. Пожежно-технічний мінімум протокол №29 від____
13.07.2017 року.
Слюсар-електрик Халабуденко Ігор Леонідович пройшов навчання та перевірку
знань з: НПАОП 40.1-1.21-98-ПБЕЕС (V гр. доп. до і понад 1000 В). Правила
безпеки, інструкція з охорони праці. Посвідчення №225.35 видане 29.06.2017
року ТОВ навчальний центр «МІОМ».
Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог__________
законодавства з питань охорони праці. Наказом головного лікаря №17 від______
05.02.2014 по КУ « Мурованокуриловецькій ЛПЛ» введено в дію наступні________
положення:
«Положення про службу охорони праці»;___________________________________
- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;___________________
«Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці»;
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
«Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників»;
«Положення про видачу нарядів допусків на виконання робіт із
підвищеною небезпекою»;
«Положення про порядок виконання робіт із підвищеною небезпекою».
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять
навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги
потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення
аварій. В лікарні не допускаються до роботи працівники та посадові особи
які не пройшли навчання, інструктаж, перевірку знань з охорони праці та
медогляд.
На підставі Типового положення про розробку інструкцій, наказом головного
лікаря № 19 від 13.02.2014 року введенні в дію інструкції з охорони праці
в кількості - 75.
інструкція вступного інструктажу з охорони праці - № 2
інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях - № 1
інструкція з озорони праці при роботі з електроінструментом та ручними
електричними машинами - № 73
інструкція з охорони праці для слюсаря-електрика - № 67
інструкція з охорони праці при наданні долікарської допомоги
потерпілим при нещасних випадках - № 37
інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті № 13
інструкція з охорони праці при використанні деззасобів № 42
інструкція з охорони праці при використанні наркозно-дихального
апарату № 57
З всіма працівниками КУ «Мурованокуриловецька ЛПЛ» проводяться вступні,
первинні, повторні, позапланові, цільові інструктажі з питань охорони
праці на підставі Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці.
Вступний інструктаж проводиться при прийомі на роботу інженером з охорони
праці.
Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводяться
інженером Л П Л .
Результати проведених інструктажів реєструються у «журналі реєстрації
вступних інструктажів» та «журналах реєстрації інструктажів на робочому
місці».
Усі журнали реєстрації інструктажів пронумеровані, прошнуровані і
скріпленні гербовою печаткою КУ «Мурованокуриловецької лікарні планового
лікування».

Працівники ЛПЛ забезпечуються згідно норм безкоштовно спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
Ремонтні роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра виконуються за
допомогою пристроїв - стрем'янок, які проходять випробовування у
встановлені терміни та огляди перед їх застосуванням.
Перелік (кількість) 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, випробовування (дата)
випробовування
огляд
вмпробовування
Стрем'янка
2
№ 1
18.08.17
18.08.17
від 18.08.17

№
пп
1

Посада

Назва 313

Слюсар-електрик

Рукавиці резинові діелектричні
Коврик резиновий діелектричний
Окуляри захисні

Таблиця №2
Кількість
на 1-го
чоловіка
1 пара
1 штука
1 штука

Засоби колективного захисту : таблички та знаки безпеки в кількості 4
штуки.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1. Закон України «Про охорону праці».
2. НПАОП 0,00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони
праці.
3. НПАОП 0.00-4.21-04 «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 (зі змінами 2017 року).
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті».
64.2-3.04-9Еі «Типові
6. НПАОП
норми
безкоштовної
видачі
спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників.
7 . Постанова КМУ від 26.10.2011 року № 1107 «Про затвердження порядку
на
виконання
робіт
підвищеної
небезпеки
та
, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки».
М.В. Олійник_________
(ініціали та прізвище)

2017__ р.
Декларація зареєстрована
у
журналі
господарювання у
територіальному
органі
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