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від 7 лютого 2018 р. № 48)

^

.

ВІДПОВІДНОСТІ м а т е п і а л к м л -гг»

ДЕКЛАРАЦІЯ
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«

ріольно-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця Кому нальна установа «Барська центральна райониа

•ІДДКЦДНЯ/л

73ППП П і п н і ж п і ^ •юридичної особи: найменування юридичної особи,

Ші'цйНХ.ЦД1.нші 1
>

^
1ДНО

Кят^онова 34, ЄДРПОУ 01982488, КВЕД 86.10,86.22

з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Костенко іілександр Сергійович (04341 ) 2-25-45 2-10-10 Е-таї1:ЬагЦкагпуа@ї.ца
телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким 1 коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Комунальна установа «Карська центральна районна лікарня» м.Бав.
вул. Каштанова 34_____
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткованім підвищеної небезпеки)

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
____________________________ ВІДСУТНЯ__________________________________ ______ _
(дата проведення аудиту)

Я,

Костенко

Олександр

Сергійович_____________________________________ _

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

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки ;
Зберігання балонів, із стисненим газом. Кисень 8-шт (поставка по договору)
( найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів устаткованім підвищеної небезпеки,
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які вшюнуються та/або
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу).

Кількість робочих шість -8 (вісім), в тому числі тих на яких існує підвищений РИЗИК
винекнення травм, а саме:
І.Сестра-мсдична анестезисі__

-5Гпять)

І.Метролог

-Кодне)

З.Електрозварювальник

-Кодне)

4.Водій

-Кодне)

Лікувальні обєкти та господарські споруди знаходяться за адресою 23000 Вінницька
обл., м.Бар вул. Каштанова 34. Уся територія установи огороджена парканом.
Будівлі:
Киснева: будівля одноповерхова розміром 4,9-4,7 м. Фендаменти залізобетонні, стіни
цегляні. Покрівля односкатна плоска, покрита руллонним матеріалом. Зовнішня
система водовідведення.
Лікувальний корпус №1: двоповерхова споруда складної конфігурації в плані з
підвалом, висота поверхів 3.05 м., підвалу 23-2,4 м. Площа забудови 1955 м.’св.
Фундаменти монолітні залізобетонні і бутові, цоколь цегляний, стіни цегляні,
перекриття збірне залізобетонне, покрівля двухскатна покрита азбестоцементними
листами по кроквяному деревяному каркасу. Кількість вікон 231, проведено заміну 164
штук.
Лікувальний корпус №2: чотирьохповерхова споруда з підвальним приміщенням та
одноповерховою прибудовою. Фундаменти стрічкові із залізобетонних блоків, стіни
цегляні, перекриття збірне залізобетонне. Покрівля плоска покрита рулонним
матеріалом, централізована система водовідведення, зовнішні водостоки. Проведена
повна заміна вікон і вхідних дверей на енергозберігаючі.
Інфекційне відділення: двоповерхова споруда, площа забудови 780 м.кв. Фундаменти із
залізобетонних блоків та бутобетонні, стіни цегляні, перекриття збірне залізобетонне.
Покрівля одно-двухскатна покрита азбестоцементними листами по кроквяному
деревяному каркасу. Зовніщня система водовідведення.
Відповідно до законодавства загальна відповідальність за станом охорони праці
покладається на головного лікаря Костенка Олександра Сергійовича, який пройшов
навчання та перевірку знань з наступних дисциплін: Законодавство України про
охорону праці. Правила безпечної експлуатацГї електроустановок споживачів 1Укв.гр.
до 1000В, Правила охорони праці на автомобільному транспорті, Правила будови і
безпечної експлуатації ліфтів, Правила безпеки при виробництві та споживанні
продуктів розділення повітря, ПБББ посудини що працюють під тиском. Посвідчення
№70-01/18-16 від 31 січня 2018р. видано Барським коледжем транспорту та будівництва
НТУ.
Відповідальним за стан охорони праці по комунальній установі наказом № 21 від
10.01.2017 року призначено Залевського Олександра Євгеновича- інженера з охорони
праці , який пройшов навчання та перевірку знань з наступних дисциплін:
Законодавство України про охорону праці. Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів ІУкв. гр. до 1000В, Правила охорони праці на
автомобільному транспорті. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. Правила
безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря, ПБББ посудини
що працюють під тиском. Посвідчення №72-01/18-16 від 31 січня 2018р. видано
Барським коледжем транспорту та будівництва НТУ.
Відповідальним за стан охорони праці у хірургічному відділенні призначено зав.
відділенням Панченка Василя Дмитровича, який пройщов навчання та перевірку знань
з наступних дисциплін: Законодавство України про охорони праці. Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів 111 кв. гр.до 1000В. Посвідчення №130.02/17008 від 09.02.2017р., №57-01/18-16 від 31.01.2018р. видано Барським коледжем
транспоріу та будівництва НТУ.
Відповідальним за стан охорони праці у аісушерсько-гінекологічному відділенні
призначено зав. відділенням Іваненка Віктора Олексійовича, який пройшов навчання
та перевірку знань з наступних дисциплін: Законодавство України про охорони праці,
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 111 кв. гр.до 1000В.

Посвідчення №131.02/17-008 від 09.02.2017р., №58-01/18-16 від 31.01.2018р. видано
Барським коледжем транспорту та будівництва НТУ.
Відповідальним за стан охорони праці у вщділенні реанімацн та інтенсивної терапії
призначено зав. відділенням Котлуша Анатолія Миколайовича, який пройшов
навчання та перевірку знань з наступних дисциплін: Законодавство України еро
охорони праці. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів III кв.
гр.до 1000В. Посвідчення №133.02/17-008 від 09.02.2017р., №60-01/18-16 від 31.01.2018р.
видано Барським коледжем транспорту та будівництва НТУ.
Відповідальним за стан охорони праці у інфекційному відділенні призначено зав.
відділенням Бородкіну Жанну Олексіївну, яка пройшла навчання та перевірку знань з
наступних дисциплін: Законодавство України про охорони праці. Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів III кв. гр.до 1000В. Посвідчення №134.02/17008 від 09.02.2017р., №61-01/!І8-16 від 31.01.2018р. видано Барським коледжем
транспорту та будівництва НТУ.
Наказом №217 від 12.10.2015р. затверджені інструкції з охорони праці: нормативноправової
та матеріально-технічної бази, навчально-методичного
забезпечення.
Загальна кількість розроблених та затверджених інструкцій-145шт.
Для зазначених професій розроблені та затверджені інструкції з охорони праці:
ІОП №1 «Інструкція з охорони праці для лікарів, медичних сестер, молодших медичних
сестер та обслуговуючого персоналу відділень лікувально- профілактичних закладів»;
ІОП №156 «ІОП №3 «Інструкція з охорони праці сестра-медична анестезист»;
ІОП №155 «Інструкція з охорони праці для інженера-метролога»;
ІОП №14 «Інструкція з охорони праці для водія»;
ІОП №15 «Інструкція з охорони праці для електрозварювальника»;
ІОП №98 «Інструкція з охорони праці при догляду за хворими у відділенні анестезіології
та інтенсивної терапії»;
ІОП №99 «Інструкція з охорони праці при експлуатації та централізованій подачі
кисню»;
ІОП №3 «Інструкція з охорони праці при зберіганні та експлуатації балонів, які
працюють під тиском (кисень, вуглекислий газ ) ;
Із працівниками проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові
інструктажі з охорони праці у відповідності до наказу Держпраці України від
26.01.2005р. №15 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою».
Результати проведення вступного інструктажу реєструються в «Журналі реєстрації
всіупного інструктажу з питань охорони праці». Результати проведення первинного,
повторного, позапланового та цільового інструктажів реєструються в «Журналах
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», які у свою чергу
оформляються в кожному структурному підрозділі установи. Усі журнали інструктажів
нумеруються, прошнуровуються та скріпляюються печаткою.
Працівники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального
захисту

№ п/п

Професія(посада)

Назва 313

Кількість на рік

1

Сестра-медична
анестезист

Халат бавовняний
Ковпак бавовняний
Рукавички гумові
Маска захисна

1
2
Чергові
Чергова

2

Метролог

Халат бавовняний
Рукавички гумові
Маска захисна

1
Чергові
Чергова

3

Електрозварювальник

Костюм для зварника
Черевики шкіряні
Щиток захисний для
електрозварника
Рукавиці діелектричні
Куртка бавовняна
утеплена
Штани бавовняні
утеплені

1
1
До зносу

Черевики шкіряні
Комбінезон бавовняний
Рукавиці комбіновані
Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці
Штани бавовняні
утеплені

1
1
12
1

4

Водій

Чергові
1

1

1

Нормативно-правова база та навчально-методичне забезпечення:
1. Констиіуція України.
2. Кодекс Законів України про працю.
3. Закон України «Про охорону праці».
4. Міжнародне Законодавство «Про охорону праці».
5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання».
6. ПКМУ, Постанови Фонду, Накази КМ по соціальному страхуванню.
7. Постанова КМУ від 26.10.2012 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (зі змінами).
8. Закон України «Про пожежну безпеку».
9. Довідник спеціаліста з питань гігієни праці та профілактики
професійних
захворювань.
10. Довідник енергетика «Правила будови електроустановок».
11. Нормативні документи «Охорона праці в Україні».
12. «Типове положення про службу охорони праці» НПАОП 0.00-4.21-04
13. «Типове положення про розробку інструкції з ОП» НПАОП 0.00-4.15-98
14. «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05.
15. Положення про систему управління охорони праці (СУОП).
16. Положення про службу охорони праці.
17. Положення про навчання з питань охорони праці.

18. Положення про порядок виконання робгг підвищеної небезпеки, на які потрібно
видавати наряд-допуск.
19. Положення про службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд.
20. Положення про мегрологічну службу.
21. «Правила пожежної безпеки в Україні» ПАПБ А.01.001-2004.
22. «Правила ОП під час виконання робіт па висоті» НІІАОП 0.00-1.15-07.
23. П равила безпеки систем газопостачання НПАОП 0,00-1.76-15.
24. Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00- .1.30-01.
25. Правила будови і безпечної експлуатації посудіїн, що працюють під тиском НПАОП
0.00-1.07-94.
26. Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1-1.01-97
27. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів РШАОП 40.1-1.21-98 .
28. Норми безкойїтовного забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
ІНШИМИ засобами індивідуального захисту працівникам машинобуд}вання та
металургійної промисловості НПАОП 29.0-3.02-06. \
29. Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів
робітникам і службовцям, які зайийгі на роботах з нікіДлшиїми умовами праці НПАОП
0.00-4.36-87. ^
■
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Брова Н.С.
(ініціали та прізвище)

Залевський О.Є. 06764530.‘50
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