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Відомості про роботодавця
Комунальний заклад вищої решти «Дніпровська академія неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради»............................................................. .............. ...

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Місце державної.реєстрації.= реєстраційна служба Ді і іпропетровськогоміського
управління юстиції Дніпропетровської області, адреса: 49006, м. Дніпро, вул. 
Володимира Антоновича, 70 ЄДРЇЮУ 41682253 .......  .

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

в . о . ректора С и ч е н ко ІЗ і ктор Володимирович
прізвище, ім’я та по батькові керівника;

телефон (056) 732-48-48, факс (056) 732-48-48 e-mail kvnzdanp@gniail.cpm .
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

........................... в Дніпропетровській області...................................................... ,
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

............... . __ __............. .......... не складався............... .............................................. .
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився ,

(дата проведення аудиту)

Я, С иченко ВІ ктор І і олодим и рови ч,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи)

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 та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Навчання з питань охорони праці інших суб’єктів господарювання
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

підвищеної небезпеки)

Кількість робочих місць - викладачів з охорони праці: 3 робітника. Кількість 
будівель -  3.

(кількість робочих місці», в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 
(приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІН Ш І  ВІДОМОСТІ

Сиченко Віктор Володимирович -  в.о.ректора комунального закладу вищої 
ревіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної 
ради», який пройшов перевірку на знання законів і нормативних актів з охорони 
праці (протокол № 16 від 22.12.2017р. Департаменту освіти і науки, посвідчення № 
1501).

Крамаренко Сергій Петрович -  начальник експлуатаційно-технічного відділу 
комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради», який пройшов перевірку на знання законів і 
нормативних актів з охорони праці (протокол № 03-16Д від 12.02.2016р. TÖB 
СУНД « Т о в а р и с т в о  технічного нагляду ДІЕКС».



Колеси і к .Наталія.....Володимирівна - завідувач навчально-методичної
лабораторії комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної 
освіти» Дніпропетровської обласної ради», яка пройшла перевірку на знання 
законів і нормативних актів з охорони праці (протокол № 3 від 05.10.2016р. МОН 
України, посвідчення №19).

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки,

Наказом № 17/1.від 26.01.2018р. створена служба охорони праці, склад якої
наявність служби охорони праці,

пройшов навчання та перевірку на знання законів і нормативних актів з охорони 
праці.

Розроблено, затверджені та введені дією наказом інструкції з охорони праці, у 
тому числі: № ОГІ-9 «Інструкція з охорони праці для працівників, в роботі яких
використовується персональний.комп’ютер», № ОІ1-13 «Інструкція з охорони праці
під час проведення занять в кабінеті, лабораторії, аудиторії», № ОП-14 «Інструкція з
охорони праці та..безпеки життєдіяльності для слухачів під час проведення
навчальних занять на базі іншихнавчальних закладів та установ». Навчання, 
перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці у працівників та слухачів 
проводяться відповідно до Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань..з питань..охорони праці в закладах, установах, організаціях,
підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України (наказ МОН 
в ід 18,04.2006 № 304, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006р. 
за № 806/12680 із зм і нам иідоповненнями, внесеними Мінісіерсгвом освіт і науки 
України від 22.11.2017р. № 1514) та Ти нового положен н я п ро г і о рядок проведе пня 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ Міністерства соціальної 
політики від 30.01.2017 № 140. зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 
лютого 2017р. за № 234/30102). Інструктажі проводяться за планом реєструються у 
журналах, відповідно до діючого законодавства. Посадові особи закладу, які 
пройшли навчання загального курсу «Охорона праці» та прийнятих відповідно до 
них нормативно-правових актів у ТОВ СУНП «Товариство технічного нагляду 
ДІЕКС», а перевірку знань комісією Головного управління Держираці у
Дніпропетровській.....області: нача. іьник е ксплуатаці йно-техі і і ч 11 о і о відділ у
Крамаренко..Сергій..Петрович (пр. № 03-16Д від 12.02.2016р.). 11 осадо в і особи
закладу, які пройшли навчання загального курсу «Охорона праці» та прийнятих 
відповідно до них Нормативно-правових актів у КП «І IKK «ДОР»: інспектор з 
охорони праці Пірогова Ганна Сергіївна (пр. № 36/42 від 26.02.2018р.).

(інструкцій про проведення навчання га інструктажу з питань охорони праці)

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників дозволяє успішно 
здійснювати навчальний процес і відлові дає основним критеріям нормативних 
актів. Навчально-виробничий процес забезпечують 5 висококваліфікований 
педагогічних працівник, які мають вищу освіту за фахом та пройшли навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці, ііаступних законодавчих документів та 
нормативно-правових актів:

Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-право в и х акті в



1. Ковальчук Ірина_Михайлівна - посвідчення №127-17-18 ДГІ «Головний
навчально-методичний центр Держпраці» пр.№ 127-17 від 07.04.2017 р., комісія 
створена на підставінаказу Держи раці № 1 13 від 09.10.2015 р.

Ш1Б № посвідчення, ким видане. № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань. № наказу, лата наказу)
2■ Колеснік Наталія Володимирівна - посвідчення № 8650 ДП «Придніпровський 

ЕТЦ» пр.№ 177 від 02.06.2016 р., комісія створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області № 44 від 07,10.2015 р.
(ДІБ № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки .знань, № наказу, дата наказу)

2 ■ Мандрикевич Борис Миколайович - посвідчення № 1 9  протокол № 2 в ід 
19.01.2017р. МОН України,

(1I IЬ № посвідчення, ким видане. № протоколу..дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)

2 • Нікульченко Віктор Володимирович - посвідч єни я № 12 7-17-17 ДП «Головний
навчально-методичний центр Держпраці» пр.№ 127-17 від 07.04.2017 р,. комісія 
створена на піде гаві наказу Держпраці № 1 13 від 09.10.2015 р.

(ІІІІі У" посвідчення, ким видане, № ирокжо.іу. лага ви.цічі. ким сторона комісія з персніркм іпапь. .V пакаіу, .шш наказу)

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; «Правила тех 11 і чної експлуатації електроустановок- споживачів»: 
«Правила пожежної безпеки України
1. Колеснік Наталія Володимирівна - посвідчення № 8650 ДП «Придніпровський 

ЕТЦ» пр. № 177 від 02.06.2016 р., комісія створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області № 44 від 07.10.2015 р.
(ПІК № посвідчення, ким видане. № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань. № наказу, дата наказу)

2- Багнюк Наталія Іванівна - посвідчення № 000251 КП «НКК «ДОР» пр, № 15 від 
24.01.2018 р„ комісія створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017 р.
(I III. .SV посвідчення, ким видане. № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань. № наказу, дата наказу)

3 • Гончарук Володимир Іванович - посвідченії я №000252 КІІ «І ІК К« ДОР» пр. № 15
від 24.01.2018 р., комісія створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від 27.06.201 7 р.
(ПІЬ № посвідчення, ким видане. № протоколу, лата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)

В наявності експлуатаційна документація на комп'ютери, проектори, наглядні 
посібники, паспорти та інструкції з технічної експлуатації, які використовуються у
навчальному процесі.______ __ __ _________

Працівники закладу забезпечені засобами індивідуального захисту такими як:
спецодяг, халати, рукавиці.____________________________________________

В наявності є нормативно правові акти з охорони праці та промислової 
безпеки, відповідно яким розроблено та затверджено усі тематичні плани і 
програми навчання, які використовуються викладачами, а саме: Закони України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». 
«Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів, «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила 
пожежної безпеки України». І Іормативно-правова база оновлюється за допомогою 
Інтернету.

Комунальний заклад ви ц юї освіти «Дніпровська академ і я неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради», як галузевий навчальний центр, відповідно до



положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих 
Міністерству освіти і науки України (наказ МОН від 18.04.2006 № 304, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006р. за № 806/12680 із 
змінами і доповненнями, внесеними Міністерством освіти і науки України від 
22.11.2017р. №1514) та Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці (наказ Міністерства соціальної політики від 
30.01.2017 № 140, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017р. 
за № 234/30102), проводить курси за 36 годинною програмою для керівних і 
педагогічних працівників навч альних заклад і в області, а також навчай ня з
електробезпеки,....відповідно до НПАОП ^40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; _«Правила пожежної безпеки України»,

програмою. Ця робота викопу<ї т ь с я  на основі графіка, затвердженого наказом
директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації і побудована таким
чином, що охоплює усі регіони області з періодичністю у три роки (наказ від 25
січня 2018 року № 27/0/212-18 "Про проведення навчання та перевірки знань з
охорони праці в установах і закладах освіти області у 2018 році").

До основного складу матеріально - технічної бази належить; 2 навчальних 
кабінету з охорони праці, 24 комп’ютери, 2 проектори, наглядно-демонстративні та 
роздаткові матеріали, електронні посібники, підручники, стенди, плакати, 
виписуються періодичні видання. Розроблені навчально-методичні документи: 
навчально-тематичні плани, робочі навчальні програми та екзаменаційні білети, які 
містять зміст дисциплін, щодо організаційних форм їх вивчення та контроль над 
навчальним процесом.

Матеріал ьно-техн і ч на база___та навч ально-методи чиє забезпечення
відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці.

(нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

В.В.Сиченко
(ініціали та прізвище)

Гя зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
тери■ юрТїїЛьному органі Держпраці 20 г ^ р .

№  /< Ґ  /< Р

Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних 
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та па експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку 
в паспорті.” .


