ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця
Державне підприємство «Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці»

Місце знаходження
м. Кропивницький, вул.Дворцова,24

Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

Код згідно з ЄДРПОУ
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Прізвище, ім»я та по батькові керівника
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Береславський Володимир Олексійович

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти
тел.(факс) (0522) 244536, 248636, kiretc@ukr.net
Місце виконання побіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки) - згідно договорів на
підприємствах розташованих на території Дніпропетровської області та м. Дніпро.

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 України № 1788 від
16.08.2002 року в Державному підприємстві «Кіровоградський експертно-технічний центр
Держпраці» потенційно небезпечні об»єкти не належать до об»єктів підвищеної
небезпеки, і тому, оформленню реєстрації та страхуванню не підлягають.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
Не проводився.
Я, Береславський Володимир Олексійович,
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, устатковання підвищеної небезпеки:
найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу:
-експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб»єктів
господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної
небезпеки;
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (до ЗЗОкВ) та в зонах дії
струму високої частоти;
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємкостях, боксах, топках, трубопроводах);
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Кількість робочих М ІС Ц Ь ,
виникнення травм:

В ТОМ У

числі тих, на яких існує підвищений ризик

На підприємстві працює 36 осіб, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм - 20 осіб.

Інші відомості
Прізвище, ім»я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:
Головний інженер - Заніздра Віталій Антонович, Інженер з охорони праці- Бездєтний
Анатолій Васильович

Наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів
індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази
навчально-методичного забезпечення

Наявність служби охорони праці:
Наказом № 7-К від 13.01.2015 року начальник виробничої служби Бездєтний Анатолій
Васильович з 03 лютого 2015 року переведений на посаду інженера з охорони праці
ДП «Кіровоградський ЕТЦ».

Інформація про діючі на підприємстві інструкції з охорони праці:
На підприємстві затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці
наказом № 154 від 31.12.2015 року
№
п/п

Найменування
інструкції

№
інструк
ції

І

2

3

1

При виконанні робіт на висоті

2

2

При роботі з дефектоскопом магнітним «МД-4К

3

3

При роботі з дефектоскопічними матеріалами для капілярного
контролю

4

4

При роботі з дефектоскопом ультразвуковим «УД 2-12»

5

5

Для спеціалістів по візуально-оптичному і вимірювальному
контролю

6

6

Для спеціалістів по перевірці стану електрообладнання
вантажопідіймальних кранів

7

7

Під час експлуатації ручного електрифікованого інструменту

8

8

Для водія легкового автомобіля

9

9

При роботі на висоті з використанням спеціальних
страхувальних засобів

10

10

Для працівника, який перебуває у службовому відрядженні

11

11

При роботі на копіювально-розмножувальній апаратурі

12

12

По наданню першої долікарської допомоги постраждалим

13

13

При роботі на ЕОМ, обов’язкові для операторів із застосуванням
ЕОМ та операторів комп ютерного набору

14

14

Прибиральника виробничих приміщень

15

15

При проведенні електричних вимірювань та випробувань ЕТЛ
Кіровоградського ЕТЦ

16

16

При експлуатації автомобіля працюючого на газу

17

17

При роботі в колодязях, гноївкозбірниках і закритих ємностях

18

та наказом №33 від 04.03. 2016 року
№
п/п

Найменування
інструкції

1

2

№
інструк
ції
3

1

Під час виконання газонебезпечних робіт

19

2

При роботі з дефектоскопом ультразвуковим ІЧОУОТЕБТ УД
2301

20

3

При роботі з дефектоскопом ультразвуковим УД 4-76

21

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці
працівників:
Наказом № 157 від 31.12. 2015 року затверджено комісію по перевірці знань працівників з
питань ОП згідно НПАОП 0.00-4.12-2005 та НПАОП 40.1-1.21-98.
Всі працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, не рідше 1 разу на 3 місяці
проходять повторний інструктаж по інструкціям з охорони праці по професіям та видам
робіт. Результати проведення повторного інструктажу заносяться в журнали реєстрації
інструктажів по охороні праці.

Забезпечення засобами індивідуального захисту працівників:
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та умов Колективного договору
між адміністрацією та трудовим колективом підприємства , працівники забезпечені
спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у відповідності до
«Переліку професій та посад працівників, яким безоплатно видається спецодяг,
спецвзуття та засоби індивідуального захисту»

Перелік положень з охорони праці, що діють в Державному підприємстві
«Кіровоградський експертно-технічний центр Держпрані»:
1. Положення про систему управління охороною праці в ДП «Кіровоградський ЕТЦ»,
затверджено наказом № 154 від 31.12 2015 року.
2. Положення про службу охорони праці на підприємстві, затверджено наказом
№ 154 від З ІД 2 2015 року.
3. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, затверджено наказом № 154 від 31.12 2015 року.
4. Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, затверджено наказом
№ 154 від 31.12 2015 року.
5. Посадова інструкція інженера з охорони праці, затверджено наказом № 154 від
31.12 2015^оку.
В.О.Береславський
(підпис)

(ініціали та прізвище)

СУ зоАй
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці *ґ і ґ
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№ _ _ ___________і

