огилів-Подільський мединий коледж
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ДЕКЛАРАЦІЯ
ідості матеріально-технічної бази роботодавця
итань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця

Найменування юридичної особи:
Могилів-Подільський медичний коледж
Місцезнаходження юридичної особи : 24000, Україна» Вінницька обл., Могилів-Подільський,
Сагайдачного, буд. 6
Місие її державноїреєстрації: Реєстраційна служба Могилів-Подільського міськрайонного управління
юстиції Вінницької обл..
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 02011054
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 85.42 - Вища освіта;
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Кордон Володимир Михайлович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел./факс.6-31-00. тоаросішедсоЦеае@икг.пе1:
Місие (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки : Виконання робіт на території і в приміщеннях
коледжу.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів № 1788 від 16.08.2002 року страхування не
проводиться т. щ. не є об'єктом підвищеної небезпеки.
Я, Кордон Володимир Михайлович, директор Могилів-Подільського медичного коледжу закладу
комунальної власності Вінницької обласної ради цією декларацією підтверджую відповідність
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час
виконання робіт підвищеної небезпеки:
п.7 додатка № 6 «Ремонтні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра,
крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над
поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників»,
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затвердженого ПКМУ №1107 від 26
жовтня 2011 р.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
- прибиральниця - 7 чол.;
- електрик - 1 чол.;
- слюсар-сантехнік -1 чол.;
£>? аг
/£
- столяр - 1 чол.;
- робітник з комплексного обслуговування
жування і ремонту будинків - 2 чол.
- двірник - 1 чол.
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
- водій - 2 чол.
Центр адміиістрггмвних песлуг
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Устаткування підвищеної небезпеки
Найменування

Кількість

Драбина унів. металева
14 сх. дов.3,08/1,8

Таблиця №1
Огляди, випробування (дата)

Протокол (Акт)
випробування,
огляду

огляд

Протокол №1

02.02.2018

випробування
02.02.2018

02.02.2018

Забезпечення засобами індивідуального захисту
Таблиця №2
№ з/п
1.
2.

3.

4.

5.

6

7

Назва

Посада, професія
Прибиральниця
Слюсар-сантехнік

Електрик

Столяр

Робітник з комплексного
обслуговування і ремонту будинків

Двірник

Водій

Халат
Рукавиці гумові

Кількість
7 шт.
7 пар

Рукавиці х/б

1 пара.

Рукавиці прорезинені

1 пара

Распіратор

1 шт.

Робочий костюм

1 шт.

Рукавиці діелектричні

1 пара

Діелектричні калоші

І пара

Плоскогубці

1 шт.

Індикатор

1 шт.

Запобіжний пояс

1 шт.

Робочий костюм

1 шт

Робочий костюм

1 шт.

Захисні окуляри

1 шт.

Захисна маска

1 шт.

Рукавиці х\б

1 пара

Робочий костюм

2 шт.

Рукавиці х,б

2 пара

Распіратор

2 шт.

Рукавиці резинові

1 пара

Рукавиці х\б

1 пара

Халат

1 шт.

Робочий костюм

2 шт.

Рукавиці х\б

2 пари

Інші відомості
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки :
-Директор Кордон Володимир Михайлович
пройшов навчання і перевірку знань із Правил охорони праці під час виконання робіт на
висоті - НПАОП 0.00-1.15-07, Правил охорони праці під час роботи з інструментами
та пристроями - НПАОН 0.00-1.15-13- протокол від 17.01.2018 року.
-Заступник директора з АГР Маковій В’ячеслав Григорович
пройшов навчання і перевірку знань із питань охорони праці, НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС IV кв.гр. до 1000В, НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автотранспорті, НПАОП
0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями - протокол
від 5 квітня 2016 року №89
-Інженер з охорони праці Годз Ольга Іванівна
пройшла навчання і перевірку знань із правил охорони праці, НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС
(IV кв.гр. до 1000В)
- Завідувач господарством Гоменюк Анатолій Іванович
пройшов навчання і перевірку знань із Правил охорони праці під час виконання робіт на
висоті - НПАОП 0.00-1.15-07, Правил охорони праці під час роботи з інструментами
та пристроями - НПАОН 0.00-1.15-13 - протокол від 17.01.2018 року.
Інформація про інструкції з охорони праці:
У коледжі затверджені розроблені та переглянуті інструкції з охорони праці у відповідності до
штатного розпису, за професіями, видами робіт, інструкції з охорони праці під час роботи з
електроінструментом та устаткуванням тощо, наказ від 21.04.2017 р., № 82.
Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
- В Могилів-Подільському медичному коледжі наказом від 21.11.2017 р., № 253 затверджені тематика
та програми проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці.
- Положення про навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників коледжу
- наказом від 21.11.2017 р. № 253 (додаток 4) оновлено склад комісії з перевірки знань з питань
охорони праці;
- члени комісії пройшли навчання з питань охорони праці.
Експлуатаційна документація:
- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв (драбин). Протоколи (Акти) випробувань стем'янок.
Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення:
- фунціонує кабінет «Охорони праці», де проведяться інструктажі, навчання та перевірка знань з
питань охорони праці, консультації зстудентами;
- є комплект нормативно - правових актів з охорони праці:

Позначення

Назва нормативного акту
Конституція
Закон України «Про охорону праці»

НПАОП 0.00-4.21-04

Типове положення про службу охорони праці

НПАОП 0.00-6.03-93

Про порядок опрацювання і затвердження
власником нормативних актів про охорону праці,
що діють на підприємстві

НПАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони
праці

НАОП 9.2.30-4.01-01

Положення про організацію роботи з охорони праці
учасників навчально - виховного процесу в установах
і навчальних закладах, наказ № 563 від 01.08.2001 р.

НПАОП 0.00-4.12-05

Типове положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене
ДГПН наказом №15 від 26.01.2005 р.

НПАОП 0.00-4.05-11

Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки

НПАОП 0.00-4.24-03

Положення про порядок трудового і професійного
навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з
роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а
також з роботами підвищеної небезпеки

НАОП 9.2.30-4.03.86

Положення про організацію роботи з охорони праці
учасників навчально-виховного процесу в установах і
закладах освіти

НПАОП 55.0-1.02-96

Правила охорони праці для підприємств
громадського харчування

НПАОП 0.00-1.15-07

Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті

13.

НПАОП 0.00-1.71-13

Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями

14.

НАПБА .01.001-2014

Правила пожежної безпеки в Україні

15.

НПАОП 0.00-4.01-08

Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту

16.

НПАОП 40.1-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів

17.

НПАОП 40.1.-1.07-01

Правила експлуатації електрозахисних засобів

18.

НПАОП 15.8-1.27-02

Правила безпеки для виробництва хліба,
хлібобулочних та макаронних виробів

19.

НПАОП 15.8-1.14-97.

20.

ДНАОП 1.13-3.28-93

Правила безпеки для кондитерського виробництва
Граничні норми піднімання і переміщення важких
речей жінками

21.

ДНАОП 1.13-3.29-96

Граничні норми піднімання і переміщення важких
речей неповнолітніми

за надання в декларації недостовірних даних попереджений.

( прізвище т і ініціали)
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