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ДЕКЛАРАЦІЯ
вщповідності матеріально-технічної бази робо годавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Найменування юридичної особи:

Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня
Містзнахпдгцсення юридичної особи:
22000, Вінницька область, м.Хмільник, вул.Шолом Алейхема, бул.8
Місце її державної реєстрації:
Виконавчий Комітет Хмільницької міської Ради Вінницької обласі і
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ:

01982442

Код виду діяльності згідно КВЕЦ:
86.10 - Діяльність лікарняних закладів

Прізвище ім ’я по батькові керівника: Бабій Олег Ігорович - головний лікар
Номер телефону, телефаксу, адреси електронної пошти:
тел.(04338) 2-31- 23, факс. тел.(04338) 2-33- 75 Е-таі1: уіп.оП.Ьт@і.іш

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:
22000, Вінницька область, м.Хмільник, вул.Шолом Алейхема, буд.8
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
16.10.2002 р. (зі змінами) на Хмільницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні
страхування не проводиться так як заклад не є об’єктом підвигценої небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
(.цаі'а пріяіслсшія аулш'З)

Я, Бабій Олег Ігорович - головний лікар Хмільницької обласної
фізіотерапевтичної лікарні цією декларацією підтвер)джую відповідність матеріальнотехнічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час
виконання робіт підвищеної небезпеки:
•

п.8 додатка Ж26 «Роботи в колодязях,
замкнутому просторі (топках)»

шурфах,

тпаншеях.

котлованах,
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•

п.9 додатка М 6 «Земляні роботи, що виконуються на глибині поти) 2 меті,
або в зоні розташування підземних комунікацій»

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик вгшикиеиия
травм 1 (4 чоловіка):
слюсар-сантехнік - 1 робоче місце (4 чоловіка);
-

Інші відомості.
Устаткування підвищеної небезпеки.
№
п/
п

Огляди, випробування
(дата)
випробування
Огляд

Кількість

Протокол (Акт)
випробування.
огляду

Драбина приставна
1. металева (багатоколінна
розсувна)

1

Акт №1 від
2.08.2018 р.

2.08.2018 р.

2.08.2018 р.

2. Стрем’янка (металева)

2

Акт №2,3 від
2.08.2018 р.

2.08.2018 р.

2.08.2018 р.

1 .08.2018 р.

1 .08.2018 р.

Найменування

П ротокол випробування

Пояс запобіжний з
3. лямками ПЛ-2

Л а б о р а т о р ії в и м ір ю в а н ь

3

т а випробовувань
С О « Х м іл ь н и ц ь к і Е М »
П А Т В ін н и ц я о б л е н е р г о
в і д 1 0 8 .2 0 1 8 р .

Забезпечення засобами індивідуального захисту.
Засоби індивідуального та колективного захисту утримуіохьбя' і а з'ас госчжуїо і ься
відповідно до передбачених норм. Облік с'гіеідддягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту передбаченими нормами ведеться в особових каргках (|)орми
№ МБ-6.
№
Посада, професія
п/п

1. слюсар-сантехнік

Назва 313

Кількість

Костюм х/б
Черевики
Чоботи гумові
куртка ватна
Окуляри захисні
Пояс страхувальний безлямочний
Пояс лямочний стахувальний
Протигаз
Каска захисна
Рукавиці

4
4
1 (чсргоіп)
4
1 (чергові)
1 (черговий)
3
1
2 (до зносу)
4

2.

Прізвище, ім ’я та по батькові осіб відповідальних за дотргша/пія вимо,
законодавства з питань охорони праиі та промислової безпеки.

1.

Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по
Хмільницькій облаеній фізіотерапевтичній лікарні:
головний лікар Бабій Олег Ігорович (навчання і перевірка знань з ОП):
• Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18; Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів - НПАОП 40.1-1.2-98 (IV гр. доп.); Правила безпеки еиетем
газопостачання - НПАОП 0.00-1.76-15 - посвідчення № 413/11-18, Учбововиробничий комбінат «Сигнал»», протокол від 21.06.2018 за №413;
• Законодавство України з охорони праці. Правила будови і безпечної експлуатації
ліфтів - НПАОП 0.00-1.02-08, Правила охорони праці на автомобільному
транспорті - НПАОП 0.00-1.62-12 - посвідчення № 134/20-16, Учбововиробничий комбінат «Сигнал», протокол від 12.05.2016 за №134;
• Правила побудови і безпечної експлуатації царових котлів з тиском не більше
0,007МПа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не
вище 115°С - НПАОП 0.00-1.26-96, посвідчення № 130/07-17, Учбововиробничий комбінат «Сигнал»», протокол від 20.04.2017 за №130;
• Правила безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення
населених міець - НПАОП 41.0-1.01-79, посвідчення №438/16, Центр
професійного навчання кадрів КП «Вінницяоблводоканал», протокол від
01.12.2016за№2П.
• 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 № 509/19-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал»»,
протокол від 30.07.2018 за №509.
2. Відповідальні за етан охорони праці, в структурних підрозділах та службах в
Хмільницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні:
. "
2.1
1 відділення та приймальне'‘йідділ'ей® - завідувач 1-го відділення Павлюк
В.1. (навчання і перевірка знань з ОП):
• Законодавство України з охорони праці , посвідчення № 23/12-16, Учбововиробничий комбінат «Сигнал»», протокол від 14.04.2016 за №23.
2.2.
2 відділення - завідувач 2-го відділення Маліновська Л.Ф. (навчання і
перевірка знань з ОП);
• Законодавство України з охорони праці , посвідчення № 26/07-16, Учбововиробничий комбінат «Сигнал»», протокол від 11.05.2016 за №26.
2.3.
З відділення - завідувач 3-го відділення Лисий Г.І. (навчання і перевірка
знань з ОП):
• Законодавство України з охорони праці , посвідчення № 26/06-16, Учбововиробничий комбінат «Сигнал»», протокол від 11.05.2016 за №26.
2.4. Лікувально-діагностичне відділення та кабінет медичної статистики завідувач ЛДВ Дубовий С.І. (навчання і перевірка знань з ОП):
• Законодавство України з охорони праці , посвідчення № 23/10-16, Учбововиробничий комбінат «Сигнал»», протокол від 14.04.2016 за №23;
• Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 - посвідчення № 413/19-18, Учбово-виробничий комбінат
«Сигнал»», протокол від 21.06.2018 за №413.
2.5.
ВННМЛ - завідувач відділення ННМЛ Вараниця 0 .0 . (навчання і перевірка
знань з ОП):
• Законодавство України з охорони праці , посвідчення № 23/11-16, Учбововиробничий комбінат «Сигнал»», протокол від 14.04.2016 за №23.

2.6.

Загально-медичний відділ - заступник головного лікаря з організаційна,
методичної роботи Довгополюк Н.В. (навчання і перевірка знань з ОП):
Законодавство України про охорону праці; Правила безпеки систем
газопостачання - НПАОП 0.00-1.76-15 - посвідчення № 413/14-18, Учбововиробничий комбінат «Сигнал»», протокол від 21.06.2018 за №413;
2.7.
Заступник головного лікаря з медичної частини Монастирська А.С.
(навчання і перевірка знань з ОП):
Правила безпеки систем газопостачання - НПАОП 0.00-1.76-15 - посвідчення №
413/13-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал»», протокол від 21.06.2018 за
№413;
Законодавство України з охорони праці. Правила будови і безпечної експлуатації
ліфтів - НПАОП 0.00-1.02-08 - посвідчення № 134/22-16, Учбово-виробничий
комбінат «Сигнал», протокол від 12.05.2016 за №134;
2.8.
Господарсько-обслуговуюча частина - заступника головного лікаря з
технічних питань Небеснюка В.П. (навчання і перевірка знань з ОП);
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18, Правила безпеки систем газопостачання - НПАОП 0.001.76- 15 - посвідчення № 413/12-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал»»,
протокол від 21.06.2018 за №413;
Законодавство України з охорони праці , посвідчення № 23/07-16, Учбововиробничий комбінат «Сигнал»», протокол від 14.04.2016 за №23.
Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів - НПАОП 0.00-1.02-08, Правила
охорони праці на автомобільному транспорті - НПАОП 0.00-1.62-12 посвідчення № 134/21-16, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від
12.05.2016 за №134;
Правила побудови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском не більше
0,007МПа, водогрійних котлів і водоцідігрівачів з температурою нагріву води не
вище 115°С - НПАОП 0.0ТІ-1.26-96Г посвідчення № 130/08-17, Учбововиробничий комбінат «Сигнал»», протокол від 20.04.2017 за №130;
Правил безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення
населених місць - НПАОП 41.0-1.01-79, посвідчення №439/16, Центр
професійного навчання кадрів КП «Вінницяоблводоканал», протокол від
01.12.2016 за №211.
ПБЕЕС (V гр. доп до і понад 1000В), посвідчення № 32/02-15, Учбововиробничий комбінат «Сигнал»», протокол від 13.10.2015 за №32.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та виробничих
інструкцій, посвідчення № 38-1/12-03 Вінницький експертний навчальний центр,
протокол від 08.12.2017 р.
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 № 509/03-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал»»,
протокол від 30.07.2018 за №509.
2.9.
Інженер Рудь В.О. (навчання і перевірка знань з ОП);
Правила охорони праці під час експлуатаціиобладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18; Правила безпеки систем газопостачання - НПАОП 0.001.76- 15 - посвідчення № 413/18-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал»»,
протокол від 21.06.2018 за №413;
ПБЕЕС (IV гр. доп. до 1000В) - НПАОП 40.1-1.21-98, посвідчення № 23/09-16,
Учбово-виробничий комбінат «Сигнал»», протокол від 14.04.2016 за №23.

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів - НПАОП 0.00-1.02-08, Правила
охорони праці на автомобільному транспорті - НПАОП 0.00-1.62-12 - посвідчення
№ 134/24-16, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал», протокол від 12.05.2016 за
№134;
Правила побудови і безпечної експлуатації царових котлів з тиском не більше
0,007МПа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не
вище 115°С “ НПАОП 0.00-1.26-96, посвідчення № 130/10-17, Учбововиробничий комбінат «Сигнал»», протокол від 20.04.2017 за №130;
Правил безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення
населених місць - НПАОП 41.0-1.01-79, посвідчення №440/16, Центр
професійного навчання кадрів КП «Вінницяоблводоканал», протокол від
01.12.2016 за №211.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та виробничих
інструкцій, посвідчення № 39-1/12-03 Вінницький експертний навчальний центр,
протокол від 08.12.2017 р.
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 № 509/04-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал»»,
протокол від 30.07.2018 за №509.
2.10. Інженер з охорони праці Венедіктов В.І. (навчання і перевірка знань з ОП):
• Законодавство України про охорону праці. Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском -НПАОП 0.00-1.81-18; Правила
побудови і безпечної експлуатації ліфтів - НПАОП 0.00-1.02-08; Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів - НПАОП 40.1-1.2-98 (IV гр.
доп., посвідчення №413/17-18); Правила охорони ^праці на автомобільному
транспорті - НПАОП 0.00-1.76-15; Правила безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 - посвідчення № 4ШІ71-18, Учбово-виробничий комбінат
«Сигнал»», протокол від 21.06.2018 за №413;
• 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 № 509/20-18, Учбово-виробничий комбінат «Сигнал»»,
протокол від 30.07.2018 за №509.
Наявність служби охорони ппаиі.
Служба охорони праці в Хі^ільницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні
представлена інженером з охорони праці, який підпорядковується безпосередньо
головному лікарю закладу. Положення про службу охорони праці затверджено наказом
№ 47 від 26.03.2018 р.
Інформація про інструкції з охорони прані по професіям та видам робіт.
В закладі розроблені та затверджені наказом від 03.01.2017 р. за № 4 інструкції з
ОП по професіям та видам робіт:
• Інструкція з ОП №13 при роботах із застосуванням переносних драбин та
драбинок;
• Інструкція з ОП №22 для слюсаря-сантехніка при обслуговуванні внутрішніх
санітарно-технічних систем і каналізаційних мереж;
• Інструкція з ОП №24 при виконанні земляних робіт;
• Інструкція з ОП №29 при користуванні шланговими протигазами ПШ-1, ПШ-2;

Інформація про проведення навчання з питань охорони прані та інструктажу з
питань охорони праці.
1. В Хмільницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні наказом № 58 від 20.04.2018
р. затверджено:
•
Положення про проведення навчання з питань охорони праці,
•
План-графік навчання на 2018 рік;
•
Програма вступного інструктажу;
•
Програма первинного інструктажу на робочому місці;
•
Програма проходження стажування новоприйнятими працівниками;
2. Наказом від 26.06.2018 р. за №81 створено постійно діючу комісію для перевірки
знань з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки у працівників
Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні під головуванням головного
лікаря та тематичні плани проведення навчання для працівників з питань охорони
праці.
Голова комісії:
Бабій О.І. - головний лікар
Заступник голови комісії:
Небеснюк В.П. - заступник головного лікаря з технічних питань;
Члени комісії:
Монастирська А.С. - заступник головного лікаря з медичної частини;
Рудь В.О. - 0,5 посади інженера, 0,5 посади інженера з метрології;
Венедіктов В.І. - інженер з охорони праці (секретар комісії);
Павлюк В.І. - голова профспілкової організації (за згодою).
3. Всі члени постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці
пройшли навчання та перевірку знань в Учбово-виробничому комбінат «Сигнал»
з отриманням відповідних посвідчень. .
4. Чергова перевірка знань слюсарів - сантехніків з "піітань оїюрони праці,
виробничих інструкцій, інструкції з '•©ГГ для слюсаря-сантехніка при
обслуговуванні внутрішніх санітарно-технічних систем і каналізаційних мереж,
інструкції з ОП при виконанні земляних робіт, пожежної безпеки, інструкції
надання першої долікарняної допомоги проведена 10 жовтня 2017 р.
5. Вступний інструктаж проводиться інженером з охорони праці із записом в
Журнал реєстрації вступного інструктажу з пиггань ОП.
6. Інструктажі з питань охорони праці проводяться керівниками структурних
підрозділів та служб лікарні відповідно до «Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00.4.12-05) (із змінами 2017.)» і'з записом в Журналах реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці.
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4.
5.

Експлуатаційна документація.
Журнал обліку і огляду стрем’янок, драбин.
Протоколи (акти) випробовувань стрем’янок, драбин.
Інструкція по проведенню випробувань стрем’янок та драбин.
Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
Протоколи (акти) випробовувань засобів захисту.

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного
забезпечення.
1. В Хмільницькій обласній фізіотерапевтичній лікарні куточок з охорони праці
суміщений з кабінетом заступника головного лікаря з технічних питань з

оснащенням відповідними плакатами, розроблено Положення про кабінет з
охорони праці, яке затверджено наказом № 47 від 26.03.2018 р.
2 . Затверджено та введено в дію Положення про систему управління охороною праці
(СУОП) наказом № 88 від 02.07.2018 р.
3. Інженеру з ОП забезпечена можливіеть кориетування ПК та доетуп до
нормативно-правової бази через Інтернет мережу.
В наявності наступні нормативно-правові акти з охорони праці:
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Позначення

Назва нормативного документу

Конституція України
Закон України «Про охорону праці»
Типове положення про порядок проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці та Переліку
НПАОП 0.00-4.12-05
робіт 3 підвищеною небезпекою»
НПАОП 0.00-2.01-05
Перелік робіт 3 підвищеною небезпекою
Постанова Кабінету Міністрів Порядок проведення розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
України від зо листопада
2011 р.№ 1232
на виробництві
Постанова Кабінету Міністрів
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків
України від 22 березня 2001
невиробничого характеру
р. № 270
Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем
НПАОП 0.00-6.03-93
нормативних актів з охорони праці, що діють на
підприємстві
Положення про порядок забезпечення працівників
НПАОП 0.00-4.01-08
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту
Норми безгілатндї видачі спецодягу, спецвзуття,
санітарно-гігієнічного одягу, санітарного взуття та
НПАОП 85.11-3.02-84
інших засобів індивідуального захисту працівникам і
службовцям закладів, підприємств, організацій і
господарств санітарно-курортної системи профспілок
НПАОП 0.00-4.15-98
Положення про розробку інструкцій 3 охорони праці
НПАОП 0.00-1.15-07
Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті
Правила охорони праці під час роботи з інструментом
НПАОП 0.00-1.71-13
та .пристроями
Правила охорони праці під час експлуатації
НПАОП 0.00-1.81-18
обладнання, що працює під тиском
НПАОП 0.00-1.62-12
Правила охорони праці на автомобільному транспорті
НПАОП 0.00-1.76-15
Правила безпеки систем газопостачання
Правила безпечної експлуатації електроустановок
НПАОП 40.1-1.21-98
споживачів
Затверджено наказом
Міністерства внутрішніх
Правила пожежної безпеки в Україні
справ України 30.12.2014 №
1417
Затверджено наказом
Міністерства охорони
здоров'я України від
Положення про службу охорони праці системи
30.09.1994 №268
міністерства охорони здоров’я України
Погоджено Заступник Голови
Державного комітету України

по нагляду за охороною праці
П.Т.Штефан 14.09. 1994р.
19.
20.
_______

22.
23.

Про введення оперативного контролю за станом
охорони праці в установах, закладах та на
підприємствах системи МОЗ України
Постанова Кабінету Міністрів Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
України від 26 жовтня 2011 р. небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
№ 1107
НПАОП 0.00-4.35-04
Типове положення про службу охорони праці
Наказ Держгірпромнагляду
Рекомендацій щодо організації роботи кабінету
України від 16.01.2008 року
безпеки та охорони праці
Наказ МОЗ України від
Про затвердження Положення про кабінет охорони
праці
01.04.1998 №81
Наказ МОЗ України від
01.11.2001 за №444

про відгювідаяміість за надання в декларації недостовірних даних попереджений
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