
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
(ДЕРЖИ РАЦІ)

ГОЛ О В Н Е У ГІР А .В Л1 її НЯ ДЕ РЖО РАЦІ 
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Казакова, 3, м. Дніпро, 49107, тел. (056) 776-74-40, факс (056) 776-48-78 
_________ Е-таі1: 04dp@dsp.gov.ua, код ЄДРПОУ 39788766

АКТ
перевірки суб’єкта господарювання

від "18" травня 2018 року №11/2.7-04

Павлоградська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №5 Павлоградської 
міської ради Дніпропетровської області, м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 
5-в, (05632) 3-01-66, КВГД-2010 85.31, код ЄДРПОУ 26328270
(найменування юридичної особи (гірізвише, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, телефон, код основного 
виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄД РПО У (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та 
номер паспорта фізичної особи - підприємця)

Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових 
актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з 
вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, 
пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, 
використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити), 
Павлоградська ЗШ 1-111 ступенів №5 Павлоградської міської ради 
Дніпропетровської області
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

в частині дотримання стану охорони праці
(заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

І. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки Ап здійснюваної перевірки
Наказ № 434-11 від 15.05.2018р. 
Н аправлення  на п ерев ірку  № 244/2.7-н

планова 
□ позапланова

П о чато к  не ревірки Заверш ення перевірки
18 05 2018 8-00 18 05 2018 13-00

число м ісяц ь рік година число м ісяц ь рік година

II. Особи, що беруть участь у перевірці
Посадові особи Головного управління Держгіраіді України у 

Дніпропетровській області:
головний державний інспектор відділу нагляду у АПК та СКС Мазур Сергій 
Васильович

(посади, прізвища, імена та по батькові)
Посадові особи інших підприємств, установ та організацій

(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

mailto:04dp@dsp.gov.ua


1 Іосадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи 
Директор ЗШ №5 Ващенко Любов Леонідівна, заступник директора з
навчально-виховної години Колганова_Валентина Іванівна, заступник
директора з господарчої частини Біла Наталія Анатоліївна
(посади, прізвища, імена та по-батькові)

ПІ. Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова Позапланова
не було взагалі і не було взагалі

була у період з б  і і . : , ' ]  П . П  [ і і : 1 ]  
по n t H . D U . n n  6 П  

Акт перевірки від □  □ .П  П . П  □  □
№  □  і і П  □

була у період з □  П , б  6 1 . 1 6  □  П  □
по [ б  П . П  : ] . п  □  □  □  

Акт перевірки від □  □ .  П  П . П  □  □  [
№ і і П П і

Додаткова інформація до перевірки

IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері 
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

№
з/п

1 Іитання з безпеки та охорони праці, 
що підлягають перевірці

Так Ні 1-ГО НГІ Нормативне
обгрунтування

1. Загальні питання
1.1 Діяльність суб'єкта господарювання, його 

фактична структура та дані щодо 
структурних підрозділів установчим і
реєстраційним документам відповідають

+ стаття 13 
ЗУ № 2694

1.2 Система управління охороною праці 
впроваджена та функціонує

+ ч. 2 статті 13 
ЗУ № 2694

1.3 Служба охорони праці (призначені 
посадові особи ). яка забезпечує вирішення 
конкретних питань охорони праці, наявна

- і - ч. 2 с татті 13 
ЗУ №2694

1.4 Служба охорони праці функціонує 1" стаття 15 
ЗУ № 2694

1.5 Інші служби технічної підтримки 
виробництва (якщо це визначено 
відповідними нормативно-правовими 
актами з охорони праці) функціонують, 
відповідальних за безпечне виконання 
робіт та експлуатацію обладнання 
призначено

+ статті 13, 15 
ЗУ N 2694

1.6 Положення, інструкції та інші акти з 
охорони праці, що діють у межах 
підприємства та встановлюють правила 
виконання робіт і поведінки працівників на 
території підприємства, у виробничих 
приміщеннях, на будівельних 
майданчиках, робочих місцях 
відповідно до нормативно-правових актів з 
охорони праці, розроблені у 
встановленому порядку та наявні

+ абзац дев'ятий 
частини другої 
статті 13 
ЗУ N 2694



1.7 Проведення навчань та перевірки знань з 
охорони праці працівників та 
спеціалістів з охорони праці проводяться та 
відповідають вимогам чинних 
нормативно-правових актів

т стаття 18 
ЗУ N 2694

1.8 Освіта керівного складу, а також займані 
працівниками посади кваліфікаційним 
вимогам зазначеним у нормативно- 
правових актах з охорони праці, 
відповідають

+ стаття 13
ЗУ N 2694; стаття 
40
ЗУ N 1127 стаття 
18
ЗУ N 2288 стаття 
22
КУ N 322

1.9 Контроль за роботою служби охорони 
праці (спеціально призначених 
посадових осіб), яка забезпечує вирішення 
конкретних питань охорони праці 
роботодавцем, здійснюється

+ частина друга 
статті 13 

ЗУ № 2694

1.10 Розмір витрат на охорону праці становить 
не менше 0.5 відсотка від фонду оплати 
праці за попередній рік

+ частина третя 
статті 19 
ЗУ N 2694

1.11 Комплексні заходи для досягнення 
встановлених нормативів та 
підвищення існуючого рівня охорони 
праці розроблені та реалізуються

+ абзац третій 
частини другої 
статті 13 ЗУ N 
2694. статті 25, 27, 
28 ЗУ N 1127

1.12 Аудит охорони праці, оцінки технічного 
стану виробничого обладнання та 
устаткування, вжиття заходів щодо 
усунення небезпечних для здоров'я 
виробничих факторів проводяться

-і- стаття 13 
ЗУ N 2694

1.13 Нещасні випадки та аварії розслідуються в 
повному обсязі правильно та своєчасно

+ стаття 22 ЗУ № 
2694; ПКМУ від 
30.1 1.2011 № 
1232

1.14 Облік нещасних випадків ведеться + стаття 22 ЗУ № 
2694; ПКМУ від 
30.1 1.2011 № 
1232

1.15 Облік аварій ведеться + стаття 22 ЗУ № 
2694; ПКМУ від 
30.11.2011 № 
1232

1.16 Причини, що призводять до нещасних 
випадків, усуваються своєчасно

+ стаття 13 ЗУ № 
2.694; ПКМУ від 
30.11.2011 № 
1232

1.17 Заходи, визначені комісіями за підсумками 
розслідування причин нещасних випадків, 
здійснюються

+ стаття 13 ЗУ № 
2694; ПКМУ від 
30.11.2011 № 
1232

1.18 Документи дозвільного характеру, 
необхідність одержання яких 
передбачена законами, наявні

т стаття 21 ЗУ № 
2694; статті 19. 24 
ЗУ № 1127 ПКМУ 
від 26.10.2011 № 
1107



1.19 Фактичний стан виробництва вимогам 
нормативно-правових актів з охорони 
праці, що охоплюються умовами дозволу, 
відповідає

стаття 21 ЗУ № 
2694;статті 19.24 
ЗУ № 1127

1.20 Ідентифікація об'єктів підвищеної 
небезпеки суб'єктів господарювання 
проведена

т стаття 9 ЗУ № 
2245. пункт 3 
Порядку 
ідентифікації та 
обліку об'єктів 
підвищеної 
небезпеки ГІКМУ 
від 11.07.2002 
№ 956

1.21 Декларування безпеки об'єктів підвищеної 
небезпеки (у разі необхідності) проведено

+ ст. 10 ЗУ № 2245. 
пункт 3 Порядку 
ідентифікації та 
обліку об'єктів 
підвищеної 
небезпеки ІІКМУ 
від 11.07.2002 
№ 956

1.22 План ліквідації аварій (план локалізації і 
ліквідації аварійних ситуацій та аварій) 
наявний

- і - стаття 1 1 ЗУ N 
2245;
статті 25, 27, 28 
ЗУ № 11 27

1.23 1 Ілап ліквідації аварій (план локалізації і 
ліквідації аварійних си туацій та аварій) 
розроблено та погоджено відповідно до 
чинних нормативно-правових актів, він 
містить необхідні розділи

+ стаття 11 
ЗУ № 2245; 
статті 25. 27. 28 
ЗУ № 1127

1.24 Заходи, спрямовані на недопущення 
аварій на виробництві, їх обмеження 
та ліквідацію, рятування людей (якщо це 
визначено відповідними нормативно- 
правовими актами з охорони праці), 
здійснюються в повному обсязі

+ стаття 8 ЗУ № 
2245. стаття 30 
ЗУ № 1127

1.26 П раці вники суб'єкті в госітодарюваї гня 
засобами індивідуального і 
колективного захисту та спецодягом 
забезпечені

4 - стаття 8 
ЗУ № 2694

1.27 Засоби індивідуального і колективного 
захисту утримуються та 
з асгос о в у кут ьс я в і д 11 о в ід н о до 
встановлених вимог

стаття 8 ЗУ N 
2694; ГІКМУ від 
27.08.2008 N761

1.28 Виробничі будівлі, споруди, машини, 
м ех а н і з м и. устаткування. 
транспортні засоби.технологічні процеси 
вимогам нормативно-правових актів з 
охорони праці відповідають

.....

стаття 21 
ЗУ № 2694

2 Безпечне виконання робіт
2.1 1 Іеобхідна проектна та технічна 

документація наявна
"І" ст. 2.1 ЗУ № 2694. 

ст. 19. 24 ЗУ №
1 127

2.2 Спеціальні заходи з безпечного виконання 
робіт (якщо це визначено відповідними

+ ст. 21 ЗУ № 2694, 
ст. 18.19, 24



нормативно-правовими актами в охорони 
праці) розроблено

ЗУ № 1127

2.3 Технологічні процеси відповідають 
проектам (паспортам) на проведення 
робіт (будівництва, ексіілуатації 
ліквідації, реконструкції тощо)

+ ст. 21 ЗУ № 2694, 
ст. 19. 24 ЗУ № 
1127

2.4 Вимоги правил безпеки. інструкцій з 
безпечного ведення робіт, будівельних 
норм і правил, правил технічної 
експлуатації, графіків планово- 
п он е рс д ж у вальних ремонтів. інших 
галузевих норм і правил технологій 
дотримуються

-і- статті 13, 14 ЗУ N 
2694, стаття 26 ЗУ 
N 1127

2.5 Безпечні параметри процесу 
виробництва, передбачені технологічними 
регламентам и та і негру кці ями. 
дотримуються

+ статті 13.14 
ЗУ № 2694

2.6 І Іорядок прийому до експлуатації 
технологічного обладнання після монтажу і 
капітального ремонту дотримується

+

стаття 21 
ЗУ № 2694

оД Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів
3.1 Контроль роботодавцем за додержанням 

працівниками правил безпеки під час 
експлуатації засобів виробництва та 
проведення робіт здійснюється

■г стаття 13 
ЗУ № 2694

3.2 ' Г е х н о л о г і ч н е о б л ад н а н п я, м а ш и н и, 
механізми. устаткування, в тому 
числі інженерні мережі, контрольно- 
вимірювальні прилади.засоби 
а вто м ати чн о го попе ред же н н я та л о кал і за ц і ї 
аварій, а також інші засоби 
протиаварійного захисту, які 
забезпечують безпеку виробиицтва, 
правилам безпеки відповідають та 
експлуатуються правильно

+ ст. 13. 14. 21
ЗУ № 2694

о  од ,д Висновки експертизи щодо відповідності 
обладнання. виготовленого за кордоном, 
вимогам нормативно-правових актів з 
охорони праці, чинним в Україні, наявні

стаття 21 
ЗУ № 2694: 
ПІШУ від 
26.10.2011 
№ 1107

3.4 Машини, механізми, устатковання та 
і не гру.мент. 11 ю використовуються. 
паспортам (сертифікаї ам) відповідають

■і- статті 13.21 ЗУ N 
2,694 стаття 20 ЗУ 
N 1 127; ПКМУ 
від 26.10.201 1 № 
1107

.3.5 Електрообладнання умовам експлуатації 
відповідає

л стаття 13 
ЗУ № 2694

3.6 Будівлі та споруди, виробниче обладнання 
та устаткування утримуються відповідно 
до встановлених вимог, моніторинг за їх 
технічним станом забезпечено 
належним чином

+ стаття 13 
ЗУ № 2694

Примітка,
Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки: 
"Т а к "  - так. виконано, дотримано, відповідач присутнє:
"П і"-  ні. не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
"1-іВ " - не вимагається від підприємства/об'єкта, ідо перевіряється; 
"П П "  •• не перевірялося на цьому підприємстві / об'єкті.



V, Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№
з/п

НА1, вимоги якого порушено

реквізити норми позначення
НА2

Детальний опис виявленого порушення

1

Стаття 13 ЗУ № 2694 В заступника директора з навчально-виховної години 
Колганової В.І., як особи, відповідальної за охорону 
праці відсутня IV група з електробезпеки, чим 
порушено п. 1.3.2. «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НГІАОП 40.1 - 1.21.98

2

Стаття 13 ЗУ № 2694 Не проведений первинний інструктаж головному 
бухгалтеру Козорог А.О., бухгалтеру Чеверьовій І.В., 
бухгалтеру Чебаиовій Л.О., прибиральниці Лисенко 
Л.А., чим порушено п. 6.4 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці та Переліку робіт із підвищеною 
небезпекою» НГІАОГІ 0.00-4.12-05

о

Стаття 13 ЗУ № 2694 В інс трукції з охорони праці №2 «3 безпеки під час 
проведення занять у кабінеті фізики» відсутній розділ 
„Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях”, чим порушено 
п. 4 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці» НГІАОП 0.00-4.15-98

4

Стаття 13 ЗУ № 2694 В кабінеті №16 «Кулінарія» на металевих частинах та 
кожусі побутового холодильника «Апшерон-2Е», 
водонагрівача «Atlantic» (інв. № 10490332) відсутнє 
заземлення, чим порушено п. 7.3.2.49 «Правила охорони 
праці для підприємств громадського харчування» 
НГІАОП 55.0-1.02-96

5

Стаття 13 ЗУ № 2694 Конструкція 10 стільців в кабінеті інформатики № 24 
не регулюється по висоті та нахилу сидіння та спинки, 
чим порушено п 3.4 «Правил безпеки під час навчання в 
кабінетах інформатики навчальних закладів системи 
загальної середньої освіти» НІІАОП 80.0-1.12-04

6

Стаття 13 ЗУ № 2694 Витяжна шафа в.кабінеті хімії не обладнана електричним! 
освітленням у вибухобезпечному виконанні, чим 
порушено її. 4.3 «Правил безпеки під час проведення 
навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) 
фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладах» 
НГІАОП 80.2-1.01-12

7

Стаття 13 ЗУ № 2694 Металеві частини заточного верстата в кабінеті праці не 
заземлені, чим порушено п. 1.4 Розділу II «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» НГІАОП 0.00-1.71-13

У зв'язку з виявленням порушенням, зазначеному у рядку № попереджаю про
необхідність негайного зупинення роботи
(зазначити найменування об'єкта, машини, механізму, устаткування, інше; місцезнаходження (інвентарний номер)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові роботодавця або його уповноваженої особи у родовому відмінку)
об (о)___год.___ хв. _ __ 201 8 року.

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводя ть перевірку
(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№
з/п

Питання, що підлягають контролю з 
боку підприємства Так Пі IIВ н п Нормативне

обгрунтування
1 Про проведення планової перевірки --І-- частина 4 статті 5



2

підприємство письмово попереджено не 
менше ніж за 10 календарних днів до її 
початку

ЗУ № 877

Направлення на перевірку та службові 
посвідчення, що засвідчують осіб, які 
проводять перевірку, пред’явлено

+ частина 5 статті 7, абзац 
третій статті 10 
ЗУ № 877

J Копію направлення на перевірку надано + частина 5 статті 7. 
абзаци третій та шостий 
статті 10 
ЗУ № 877

4 Перед початком здійснення перевірки 
особами, які її проводять, внесено запис 
про перевірку до відповідного журналу 
суб’єкта господарювання (за його 
наявності)

частина 12 
статті 4 ЗУ № 877

5 Під час позапланової перевірки 
з'ясовувалися лише ті питання, 
необхідність перевірки яких стала 
підставою для її здійснення. У 
направленні на здійснення позапланової 
перевірки зазначено питання, що є 
підставою для здійснення такої 
перевірки

+
частина 1 статті 6 
ЗУ № 877

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта 
перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№
з/п Зміст пояснень, зауважень або заперечень

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи Держпраці України

І"оловний державний інспектор 
відділу нагляду у АГІК та СКС 

(посада) тіідпис)
Мазур Сергій Васильович 
(прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках. 
Один примірник цього Акта перевірки отримав

Директор 
Павлоградської 
ЗШ І-Ш ступенів №5 
«Павлоградської міської ради» 

(посада)
ZU

(підпис)
Ващенко Любов Леонідівна 

(прізвище, ім'я та по батькові)
18.05 .2018 р.

(дата)


