ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

Відомості про уоботодавця

Найменування юридичної особи: Вінницький міський клінічний пологовий
будинок №1
Місце її державної реєстрації: У країна,21029 м. Вінниця, вул. Хмельницьке
шосе, 98
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ:

05484445

Код виду діяльності згідно з КВЕД: 8 5 .1 1 .1 -роботи на висоті понад 1,3
метра
Прізвище, ім'я та по батькові керівника.'Коваленко Віктор Степанович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:
тел.: ( 0432) 51-11-08
факс 0432 51-11 -19; ро1Ьис11@икг.пе1;
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки :
21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 98;
Я, Коваленко Віктор Степанович — головний лікар Вінницького
міського клінічного пологового будинку №1, цією декларацією підтверджую
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт на висоті
понад 1,3 метра.
Кількість робочих місць, в тому числі тих. на яких існує підвищений ризик
виникнення травм:
Всього 2 робочих місця:
На якому існує ризик виникнення травм:
- електромонтер 1 особа - Іроб. місце;
- прибиральник службових приміщень 2 особи - 1 робоче місце.
Для забезпечення робітників використовуються пересувні стрем’янки.
Кількість будівель і споруд (приміщень, їх характеристика):
- нежитлова чотирьохповерхова лікувальна будівля, площею - 6892,8 м“,
складається з чотирьох поверхів, та підвалу, сполучення між поверхами
виконується за допомогою східних клітин та ліфтів. Висота приміщень
чотирьох поверхів становить -Зм. Висота основних приміщень підвалу
становить - 2,5м.

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпекизакладу
пройшли навчання і виявили потрібні знання, зокрема:
- головний лікар Коваленко Віктор Степанович: пройшов навчання та
перевірку знань з наступних дисциплін:
законодавчих та нормативних актів з охорони праці;
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV гр. до 1000 В;
- Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.0208).
- Правил будови і безпечної експлуатації посудин, працюючих під
тиском - НПАОП 0.00-1.59-87;
- Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення
повітря - НПАОП 0.00-1.63-88;
(посвідчення №139/7-17 від 27.04.2017 р.)
- Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.001.62-12
- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП
0.00-1.15-07;
- Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(НПАОП 0.00-1.71-13)
(посвідчення № 209/13-17, протокол № 209 від 21.06.2017 р., видане
Учбово-виробничим комбінатом «Да-Допомога»).
Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог
законодавства з питань охорони праці.
-

-

заступник головного лікаря з медичної частини Астахова Олена
Василівна пройшла навчання та перевірку знань з наступних дисциплін:
законодавчих та нормативних актів з охорони праці;
ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV гр. доІООО В;
Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08).
Правил будови і безпечної експлуатації посудин, працюючих під тиском
-Н П А О П 0.00-1.59-87;
Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення
повітря - НПАОП 0.00-1.63-88;
(посвідчення №139-8-17 від 27.04.2017 р.)
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.001.15-07;
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(НПАОП 0.00-1.71-13)
Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1 (Р12

(посвідчення №209-14-17 від 21.06.2017 р.
протокол № 209
від
21.06.2017 р., видане Учбово-виробничим комбінатом «Да-Допомога»
інженер з охорони праці Шаповал Наталія Леонідівна відповідальна за
організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів
й функціонування системи управління з охорони праці, підготовку
керівних рішень та контроль за їх реалізацією, яка пройшла навчання та
перевірку знань з наступних дисциплін:
законодавчих та нормативних актів з охорони праці;
ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21 -98) IV гр. до 1000 В;
Правил безпеки та 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 споживанні продуктів розділення
повітря - НПАОП 0.00-1.63-88;
(посвідчення №135-3-17 від 27.04.2017р.)
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.001.15-07;
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(НПАОП 0.00-1.71-13
Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.6212

(посвідчення №209-15-17 від 21.06.2017р.,
комбінатом «Да-Допомога».

видане Учбово-виробничим

- Завідувач господарства Котович Микола Дмитрович
відповідальний за стан умов та безпеку праці господарської частини,
пройшов навчання та перевірку знань з наступних дисциплін:
- законодавчих та нормативних актів з охорони праці;
- Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (ЬШАОП 0.00-1.0208).
- Правил будови і безпечної експлуатації посудин, працюючих під
тиском - НПАОП 0.00-1.59-87;
- Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення
повітря - НПАОП 0.00-1.63-88;
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV гр. до 1000 В;
(посвідчення №135-4-17 від 27.04.2017р.)
- Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
(протокол № 92 від 27.05.2016 р) видане ТОВ «Навчальний центр
«МІОН»».
- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП
0.00-1.15-07;
- І Іравила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(НПАОП 0.00-1.71-13
- Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.001.62-12;
(посвідчення №209-16-17 від 21.06.2017 р.)

Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж
( протокол № 3 від 01.06.2016 р.), видане ТОВ «Навчальний центр
«МІОН»».
Наявність служби охорони праці:
В Вінницькому міському клінічному пологовому будинку №1 наказом
головного лікаря зарахована Шаповал Н.Л. на посаду інженера з охорони
праці № 45-к від 05.11.1996 року., головний лікар виконує свої забов’язання у
галузі охорони праці, зокрема:
- розроблено, затверджено та введено в дію наказом № 86/А від
20.02.2013 року :
- «Положення про систему управління охороною праці»;
- «Положення про службу охорони праці»;
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці»;
Затверджені та введені в дію переглянуті інструкції з охорони праці
(згідно переліку) наказами № 121 від 01.08.2017 р.
Розроблені та введені в дію посадові інструкції в 2015 р.
Наказом № 09 від 03.01.2017 р. створено комісію для проведення
перевірки знань з питань охорони праці у складі:
Голова комісії:

Коваленко В.С.- головний лікар;

Члени комісії: Котович М.Д - завідувач господарства;
Шаповал Н.Л. - інженер з охорони праці;
Печаліна Н.С. - голова профкому
Перелік інструкцій , котрі стосуються безпосереднього виконання даних
видів робіт:
№

Назва інструкції

Номер
інструкції

1.

Інструкція з охорони праці «Для електромонтера»

№ 106

2.

Інструкція з охорони праці «Для прибиральниці
службових приміщень»
Інструкція з охорони праці «При виконанні робіт
на висоті із застосуванням переносних драбин та
стрем’янок»
Інструкція з охорони праці «При виконанні робіт з
електроінструментом»

№ 139

3.

4.

№ 140

№ 141

Номер наказу,
дата
затвердження

№201 від
01.08.2017
№201 від
01.08.2017
№201 від
01.08.2017
№201 від
01.08.2017

З працівниками закладу 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.
Первинний, повторний, позаплановий, цільові інструктажі з питань
охорони праці проводяться безпосередньо керівником робіт. Результати
проведених інструктажів реєструються у «Журналі реєстрації інструктажів
на робочому місці».
Усі
сторінки
журналів
реєстрації інструктажів
нумеруються,
прошнуровуються, скріплюються печаткою Вінницького міського клінічного
пологового будинку №1.
Працівники Вінницького міського клінічного пологового будинку №1
забезпечуються згідно норм та вимог Колективного договору безкоштовним
спецодягом, спецвзуттям та іншими 313. На працівників ведуться особові
картки обліку видачі і списання засобів захисту.
Роботи що виконуються на висоті понад 1,3 метра виконуються за
допомогою пристроїв - приставних драбин, стрем’янок, які в установлені
терміни проходять випробування та огляди перед їх застосуванням.
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

п/п

1.

Стремянки 2м

Кількість
(шт.)

2

Протокол,
випробування,
огляду

Протокол №1
від 08. 11.2017

Випробування (дата)

10.02.17

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

1.

2

Злектромонтер

Прибиральник
службових приміщень

Костюм бавовняний

1 шт.

Рукавиці діелектричні

1 пара

Калоші діелектричні

1 пара

Куртка ватна

1 шт.

Халат х/б

1 шт.

Рукавиці гумові

1 пара

Нормативно-правова база:
1. Закон України «Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
3. НПАОП 0.000-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з
охорони праці.
4. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
5. НПАОП 0.00-1.15-07Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті
6. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту.
7. НПАОП 0.00-1.71-13Правила охорони праці під час роботи з
;том та пристроями

В.С. Коваленко

Декларація зареєстрована у журналі обл
у територіальному Управлінні Держпраці,
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адміністратор

Гончарук Ірина Валентинівна

ОЗ, /< ^

^

