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ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази роботодавця вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
Відомості про роботодавця: Тульчинський дитячий ортопедичний
санаторій. 23600, Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин,
вулиця Миколи Леонтовича, буд. 94. Код КВЕД 86.10. ЄДРПОУ 05484586.
Телефон : 04335 22016.
Головний лікар Тульчинського дитячого ортопедичного санаторію Козинський Микола Олександрович, який діє на підставі Статуту
затвердженого рішенням 33 сесії Вінницької обласної Ради 5 скликання
03.09.2010р. № 1090.

Я, Козинський Микола Олександрович, діючи на підставі Статуту, цією
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання
нижче перерахованих робіт підвищеної небезпеки: ремонтних та інших робіт,
що можуть виконуватися на висоті понад 1,3 метра. Всього в Тульчинському
дитячому ортопедичному санаторію З (три) робочих місця (електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування, молодша сестра медична).
Працівники можуть виконувати роботи на висоті понад 1,3 метра по побілці з
використанням драбини.
Вище вказані роботи можуть виконуватися на території та в приміщеннях
Тульчинського дитячого ортопедичного санаторію, який знаходиться за
адресою: вул. М. Леонтовича 94, в м. Тульчині Вінницької області.
Характеристика будівель:
1. Головний корпус - окремо розміщена двоповерхова будівля, яка введена
в експлуатацію в 1936 році, з висотою кожного поверху 3,2 м. загальна
площа корпусу складає = 650,3 кв.м.
2. Кухня, бухгалтерія - окремо розміщене одноповерхове приміщення, яке
введено в експлуатацію в 1964 році. Висота приміщення 3,6 м., загальна
площа 173,1 кв.м.
3. Пральня - окремо розміщене одноповерхове приміщення, яке введено в
експлуатацію в 1961 році. Висота приміщення 3,6 м., загальна площа 186,6
кв.м.
4. Учбовий корпус - окремо розміщене одноповерхове приміщення, яке
введено в експлуатацію в 1965 році . Висота приміщення 3,6 м., загальна
площа 289,2 кв.м.
5. Господарчі приміщення - складаються з двох окремо розташованих
одноповерхових приміщень висотою 3,2 м. загальною площею 141,7 кв.м,
169,3 кв.м., які використовуються як складські приміщення.
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6. Ренген будівля - окремо розташоване одноповерхове приміщення
висотою 3,6 м, загальною площею 69,6 кв.м., яке введене в експлуатацію в
1969 році.
Інші відомості.
Загальну відповідальність за стан охорони праці в Тульчинському дитячому
ортопедичному санаторію несе головний лікар Козинський Микола
Олександрович , який пройшов навчання та перевірку знань законодавчих та
нормативних актів з питань охорони праці, основ охорони праці в медицині
та фармації, ПБ та БЕ посудин, що працюють під тиском.
Підстава: Протокол засідання комісії з перевірки знань від 21.09.2017 року
28-ОП, посвідчення № 28-ОШ4. Правил безпеки систем газопостачання.
Підстава: Протокол засідання комісії по перевірці знань від 15.11.2017 року
посвідчення № 586/37.
Наказом головного лікаря Тульчинського дитячого ортопедичного
санаторію 11 січня 1995 року створена служба з охорони праці яку очолює
інженер з охорони праці Петровський Станіслав Юліянович , який пройшов
навчання та перевірку знань законодавчих та нормативних актів з питань
охорони праці ПБ та БЕ посудин, що працюють під тиском, ПБ при
виробництві і споживанні продуктів розподілу повітря. Підстава : протокол
засідання комісії від 21.05.2018 року X® 04-ОП; правил безпеки
газопостачання. Підстава: протокол засідання комісії від 21.05.2018 року
Хо 05-ОП.
Наказом головного лікаря від 02.01.2018 року Х® 7 зі змінами згідно наказу
Хо 40/1 від 16.07.2018 року відповідальними за виконання вимог
нормативних актів з охорони праці та навчання призначено керівників
структурнріх підрозділів, які пройшли навчання та перевірку знань з питань
охорони праці: Протокол X» 6 від 20.02.2018р,
Наказом головного лікаря від 02.01.2018 року Х® 8 зі змінами згідно наказу
Хо 40 від 16.07.2018 року та Х® 41 від 16.07.2018 року створено постійно
діючу комісію по проведенню навчання та перевірки знань з питань охорони
праці, пожежної безпеки посадових осіб і працівників, що виконують роботи
на устаткуванні підвищеної небезпеки, виконання робіт на висоті понад
1,3 м. в складі посадових осіб, які атестовані:
Голова комісії : Козинський Микола Олександрович - головний лікар.
Петровський Станіслав Юліянович - інженер з охорони праці.
Ситник Т.Е. - голова профкому.
Наказом головного лікаря Тульчинського дитячого ортопедичного
санаторію від 02.01.2018 року Х® 9 проведено медичні огляди працівників
санаторію. Цим наказом визначено працівників які мають позитивний
медичний висновок, пройшли навчання і перевірку знань Ш1ВОП 0.001.15-7 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» та допущені
до виконання робіт на висоті. З працівниками які допущені та виконують
роботи на висоті проводиться цільові інструктажі з питань охорони праці.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» розроблено та
введено в дію « систему управління охороною праці» до складу якої входить
«Положення про службу охорони праці», «Положення про порядок
проведення навчань і перевірки знань з питань охорони праці».
Наказом головного лікаря Тульчинського дитячого ортопедичного
санаторію від 15.04.2015 року № 16 затверджено інструкції з охорони праці
по яким проводяться інструктажі по охороні праці та видано на руки під
підпис.
Працівники санаторію своєчасно та повному обсязі забезпечуються
необхідними засобами індивідуального та колективного захисту, спецодягом
та спецвзуттям згідно Наказу Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62.
Роботи по прибиранню, ремонтні роботи, що можуть виконуватися на
висоті понад 1,3 м, здійснюються за допомогою драбини та запобіжного
поясу.
Перелік приставних драбин які застосовуються при виконанні робіт на
висоті (таб. 1)
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Засобами колективного та індивідуального захисту Тульчинський дитячий
санаторій
забезпечений:
протигазами,
діалектричними
ковриками,
рукавицями,
захисними
окулярами,
щитками захисту,
захисними
заземленнями, пристроями автоматичного відключення.
Працівники санаторію отримують миючі засоби.

1.
2.
3.
4.

Нормативно-правова база.
Закон України «Про охорону праці».
Положення про службу охорони праці.
Положення про порядок проведення навчань та перевірки знань з питань
охорони праці.
Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

5. Норми безплатної
видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту працівників.
6. Положення про «Порядок розслідування та облік нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій на виробництві.»
7. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.»
8. Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, на
експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.»
9. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
10. «Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями.»

Головний лікар Тульчинського
дитячого ортопедичного санаторі;
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