ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: державна установа «Ковельська виховна колонія»,
45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Шевченка, 20.
____________Виконавчий комітет Ковельської міської ради Волинської області______
місце державної реєстрації юридичної особи
______________________________________ 08562677________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ
_____________________84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя_______________
код виду діяльності згідно з КВЕД
______________________________Абрамчук Іван Дмитрович________________________
прізвище, ім’я, по батькові керівника
___________________________________ (03352) 5-32-10_____________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти
_____________________ Волинська обл., м. Ковель, вул. Шевченка, 20_______________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - договір відсутній
Я, Абрамчук Іван Дмитрович, цією декларацією підтверджую відповідність
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки:
1. Ремонтні та інші роботи (завантаження відходів деревообробки в кузови
автомобілів), що виконуються на висоті понад 1,3 м.;
2. Навчання з питань охорони праці працівників; професійна підготовка та
підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної
небезпеки.
Інші відомості:
1. Мною, начальником Ковельської виховної колонії Абрамчуком Іваном
Дмитровичем, згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» та вимог
нормативно-правових актів з охорони праці в установі створено службу і призначені
посадові особи, які забезпечують вирішення конкретних питань безпечного виконання
робіт та охорони праці.
2. На даний час в установі функціонує система управління охороною праці,
затверджена наказом № ЗО/ОД-17 від 11.01.2017р.
3. Наказом №32 о/с від 01.04.2011 призначено виконуючим функції служби
охорони праці інженера з охорони праці Суліманову Л. В., яка пройшла навчання і
перевірку знань законодавства України про охорону праці в Волинському обласному
навчально-курсовому комбінаті 22.09.2015 року протокол №144(посвідчення №844 від
06.03.2012 року).

4. Розроблені та затверджені начальником установи:
- Положення про службу охорони праці (24.05.2017р.);
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці (20.02.2013р.);
- Положення про професійне навчання кадрів на виробництві (12.04.201 Зр.);
Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною
небезпекою (03.06.2013р.);
Положення про систему управління охороню праці (28.05.2012р.);
5. Наказом № 22 /ОД-17 від 06.01.2017р. створена постійно діюча комісія з
перевірки знань з питань охорони праці. Голова та члени комісії пройшли навчання та
перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та державних нормативно-правових
актів до нього в Волинському обласному навчально-курсовому комбінаті, а саме:
Голова комісії: помічник начальника установи (з питань залучення засуджених до
праці та трудової адаптації) Шевчук О. М. (посвідчення № 843 видане 06.03.2012 р.
пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці, протокол № 144 від
22.05.2015).
Члени комісії: інженер з охорони праці Суліманова Л. В. (посвідчення № 844
видане 06.03.2012 р., перевірка знань 22.09.2015р. протокол № 144); провідний інженер
енергетик інженерно-експлуатаційної групи установи Колесник А. А. (посвідчення № 259
видане 21.01.2015 р., протокол № 9); начальник сектору інженерно-технічних засобів
охорони, зв’язку та інформації установи Андрійчук С. Л. (посвідчення № 128 видане
30.01.2014 р., періодичне навчання і перевірку знань 15.03.2017р. протокол № 44).
6. В установі в наявності затверджені посадові інструкції керівників,
відповідальних працівників та всіх працівників, які здійснюють ремонтні та інші роботи,
що виконуються на висоті понад 1,3 м.; проводиться навчання з питань охорони праці
працівників, професійна підготовка та підвищення кваліфікації працівників, які
залучаються до робіт підвищеної небезпеки.
7. Розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з питань охорони праці для
безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки, що виконуються на висоті понад 1,3 м.
8. Працівники, які здійснюють ремонтні роботи, що виконуються на висоті понад
1.3 м. пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протоколи наявні);
забезпечені спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального
захисту, забезпечені інструкціями з охорони праці.
9. Працівники установи пройшли періодичний медичний огляд та не мають
протипоказань до робіт які виконуються.
10. Установа забезпечена законодавчими нормативно-правовими актами з охорони
праці, організаційно-методичними, нормативно-технічними документами для виконання
робіт підвищеної небезпеки.
11. В установі наявні: журнал реєстрації вступного інструктажу, журнали
реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці, журнал реєстрації інструкцій з
жароеи праці, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці, перелік інструкцій, що
лю ть в установі. В журналах відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та
■рямисдової безпеки є відповідні записи.
12. При виконанні робіт підвищеної небезпеки в установі діють інструкції, зокрема:
№21 - інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті;
№ 1 2 - інструкція з охорони праці для електрозварників ручного зварювання;
№ 50 - інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника.
ІЗ Побутові приміщення для працівників обладнані згідно вимог нормативноаряашкх актів з охорони праці та промислової безпеки.
’4 Обов'язки відповідального за охорону праці залишаю за собою (посвідчення №
'.25 щд 3*0.012014р. перевірка знань 15.03.2017р. протокол №44).

_____І. Д. Абрамчук
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку
територіальному органі Держгірпромнагляду.
1 4

ОУ

20

ІФ о.

суб’єктів

господарювання у

