ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Найменування юридичної особи : Міська клінічна лікарня № З
Місце її державної реєстрації: Україна, 21019, Вінницька обл.,
м. Вінниця, вул., Маяковського, 138
Код пратника податку згідно з ЄЦРПОУ- 01982 755
Код виду діяльності згідно з КВЕД, 85.11.1-роботи на висоті понад 1,3м.
Прізвище, ім'я та по батькові керівника; Шуткевич Наталія Григорівна
Номер телефону, адреса електронної пошти (0432)60-58-12
8екгеіаг(а),ткІЗ. у п . иа
Місце, (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки
21021, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Маяковського, 138
Я, Шуткевич Наталія Григорівна - го л о в н и й лікар МКЛ № 3, цією деклара
цією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпе
ки:
ремонтні, механічні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра,
крім робіт верхолазних та скелелаз них, що виконуються на висоті 5 м і більше
над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що викорис
товуються за допомогою підйомників та підвісних колисок, механічних підійма
чів та будівельних підйомників.
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на які існує підвищений ризик ви
никнення травм:
Всього 5 робочих місць.
В тому числі на яких існує ризик виникнення травм:електромонтер по ремонту та обслуговуванню обладнання,;
електромонтер

1 роб. місце, 1 чол.,

- завідувач господарством МКЛ № 3 1 роб місце, 1чол.;
- сестри господарчої відділень лікарні - 3 роб. місць. 3чол.
Для забезпечення робітників використовуються пересувні стрем’янки.

Кількість будівель і споруд (приміщень, їх характеристики):
-

одноповерхова нежитлова будівля, площею - 315,7 кв.м. Висота приміщен
ня становить - 3,35 м. та підвал 279,2 кв.м.Висота 2,12 м., (харчоблок). Спосполучення між одноповерховою будівлею і підвалом за допомогою східних
клітин.
- одноповерхова нежитлова будівля, площею - 460,7 кв.м. Висота приміщення
становить - 3,3 м. (прачка)
- одноповерхова нежитлова будівля, площею - 273 кв.м. Висота приміщення
становить - 3,05 м. (гаражі)
- не житлова чотирьохповерхова лікувальна будівля, площею - 1195,8 кв. м.,
складається з чотирьох поверхів, сполучення між поверхами виконується за
допомогою східних клітин (маршів) та ліфта. Висота приміщень першогочетвертого поверхів становить - 3 м.
- нежитлова двохповерхова лікувальна будівля, площею -1000 кв.м. , склада
ється з двох поверхів сполучення між поверхами виконується за допомогою
східних клітин (маршів). Висота приміщень першого - другого поверхів
становить - 3 м. ( поліклініка)
- одноповерхова нежитлова будівля, площею
- кв.м. Висота приміщення
становить - 3 м. (прачка)
одноповерхова нежитлова будівля, площею
- кв.м. Висота приміщення
становить - 3 м. (гаражі)
Інші відомості:
Прізвище, ім’я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки закладу пройшли
навчання і виявили потрібні знання. зокрема:
і
- головний лікар: Шуткевич Наталія Григорівна пройшла навчан
ня та перевірку з наступних дисциплін: законодавчих та нормативних ак
тів з охорони праці; ПБЕЕС (НПАОП 40.1 - 1.21-98) IV кв. Гр.. до ЮООв,
посвідчення № 139-31-17; правил будови та безпечної експлуатації посу
дин, що працюють під тиском; правил охорони праці під час виконання
роботи на висоті (НПАОП 0.00 -1.)протокол №139 від 04.05. 2017 р., ви
дано Вінницьким фаціальним технічним університетом (ЦППК), правил
безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00 - 1.02-08)- посві
дчення № 588/^8, протокол № 588 від 15.11.2017 р., видано ПП «Учбовим
комбінатом «Гайзель»
Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законо
давства з питань охорони праці.
- заступник головного лікаря з медичної частини - Кузик Олександр
Володимирович пройшов навчання та перевірку з наступних дисциплін:
законодавчих та нормативних актів з охорони праці; ПБЕЕС (НПАОП
40.1 - 1.21-98) IV кв. Гр.. до ЮООв, посвідчення №
; правил безпеки та

'>)

безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00 - 1.02-08)- посвідчення №
139-6-17 від 04.05. 2017 р
- .видано ПП «Учбово-курсовий комбінат
«Г айзель»
- інженер з охорони праці Гранатов Микола Васильович приз
начений наказом головного лікаря № 147 ОС від 04.10. 2017р., відповіда
льним за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних
підрозділів й функціонування системи управління з охорони праці, підго
товку керівних рішень та контроль за їх реалізацією, який пройшов на
вчання та перевірку законодавчих та нормативних актів з охорони праці
ПБЕЕС (НПАОП 40.1 - 1.21-98) IV кв. гр.; правил охорони праці під час
виконання роботи на висоті (НПАОП 0.00 -1); правил безпеки та безпеч
ної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00 - 1.02-08)- посвідчення № 588/16,
протокол №588 від 15.11.2017 р., - .видано ПП «Учбово-курсовий комбі
нат «Г айзель»
- завідувач господарством - Гончарук Костянтин Іванович - ві
дповідальний за стан умов та безпеку праці господарської частини, який
пройшов нвчання та перевірку законодавчих та нормативних актів з охо
рони праці ПБЕЕС (НПАОП 40.1 - 1.21-98) ІІІкв. гр. до ЮООв, правил
безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00 - 1.02-08) правил
з охорони праці на автомобільному транспорті,(ППАОП 0.00-1.62-12)
правил охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 2852-1.31-13)
правил охорони праці під час виконання роботи на висоті (НПАОП 0.00 1.)-посвідчення №588/17, протокол №588 від 15.11.2017р., видано ПП
«Учбово-курсовий комбінат «Гайзель»

Наявність служби охорони праці:

В МКЛ № 3 функціонує система управління охороною праці, (наказ головного
лікаря №25
від 10.01.2017р головний лікар виконує свої зобов’язання у галузі
охорони праці, зокрема:
- розроблено, затверджено та введено в дію наказом № 31
від 11.01.2017 р
“ Положення про систему управління охороною праці”;
“ Положення про службу охорони праці”
“ Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони їіраці”;
“ Положення про комісію з питань охорони праці”
- затверджені та введені в дію переглянуті інструкції з охорони праці (згідно пе
реліку) наказом №402 від 30.11. 2017р
- розроблені та введені в дію посадові інструкції в жовтні 2013 р.
Наказом № від 31.10.201 Зр
в МКЛ № 3 створена служба охорони праці, ке
рівником, якої призначено інженера з охорони праці Гранатова М.В.
Наказом № 398
від 28.11.2017 р. створено комісію для проведення перевірки
знань з питань охорони праці у складі у складі:

Голова комісії: Шуткевич Н.Г. -головний лікар
Члени комісії : Гранатов М.В. - інженер з охорони праці;
Гончарук К.І. - зав. господарством;
На підставі Типового положення про розробку інструкцій, наказом головного лі
каря МКЛ №3 № 402 від 30.11.2017р затверджені і введені в дію переглянуті
Інструкції з охорони праці: в кількості 78 шт., а саме:
- № 36/17 « Інструкція з охорони праці для електромонтера»
- № 39/17 « Інструкція з охорони праці для сестри-господарки»
- № 44/17 « Інструкція з охорони праці водіїв автомобільного транспорту
(спеціально-технологічного, санітарного та вантажного)
- № 49-А «Інструкція з охорони праці для працівників по обслуговуванню лі
карняних ліфтів з внутрішнім керуванням»
- № 53 “ Інструкція з охорони праці при роботі на висоті із застосуванням пе
реносних драбин та стрем’янок”
З працівниками Центру проводяться вступні, первинні, позапланові, повторні,
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 безпосередньо керівником робіт. Результати проведених інструктажів
реєструються у “Журналі реєстрації інструктажів на робочому місці”.
Усі сторінки журналів реєстрації інструктажів нумеруються, прошнурову
ються, скріплюються печаткою лікарні.
Працівники лікарні-забезпечуються згідно норм та вимог Колективного дого
вору безкоштовним спецодягом, спецвзуттям та іншими 313. На кожного пра
цівника ведеться картка обліку видачі і списання спецодягу та засобів захисту.
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра виконуються за допомогою
пристроїв - приставних драбин, стрем’янок , які в установлені терміни прохо
дять випробування та огляди перед їх застосуванням.
Перелік (кількість) приставних драбин, стрем’янок, які використовуються при
виконанні робіт на рясоті (таблиця № 1), та засоби індивідуального захисту, які
застосовуються при виконанні таких робіт (таблиця № 2)

Г

Таблиця № 1
№
п/п
1.

Найменування
Драбина

Кільк.
(шт.)
2

Дата випробування, огляду
20.01.2017;

21.09.2017р.

Таблиця № 2 (дані приведені в таблиці для одного працівника)
Електромонтер по обслугову
ванню
електрообладнання

Комбенізон комбінірований
Чоботи кирзові
Рукавиці діалетричні
Костюм теплозахисний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Халат х/б, косинка х/б
Черевики шкіряні

Сестра-господарка

1 шт.
1 пара
1 пара
1 шт.
1 пара
1 пара
1 шт
1 шт.

Нормативно- правова база:

1. Закон України “Про охорону праці”.
2. ПКМУ № 1107 від 26.10.2011 р. Про затвердження Порядку видачі дохволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосу
вання) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
3. НПАОП (0.00-4.121-05 Типове положення про порядок проведення на
вчання і перевірки знань з питань охорони праці
4. НПАОП (0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони
праці підприємства.
5. НПАОП (0.000-4.15-08) Положення про розробку інструкцій з охорони
праці.
'і,
6. НПАОП (0.000-4.21-04) Типове положення про службу охорони праці
7. НПАОП (0.000-1.15-07) Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті.
8. НПАОП (0.000-4.01-08) Положення про порядок забезпечення працівни
ків спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індиві
дуального захисту.
9. НПАОП (0.000-1.71-13) Правила охорони праці під час роботи з інстру
ментом та пристроями.
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