Перелік об’єктів з масовим перебуванням людей, щодо яких
Головним управлінням Держпраці у Херсонській області здійснено позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері
охорони праці відповідно до наказів Головного управління Держпраці у Херсонській області
від 11.05.2018 № 409.
№
з/п
1.

Найменування суб’єкта господарювання
(назва об’єкту)
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Соціальні ініціативи Криворіжжя»
(Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку «Альбатрос»)

Адреса об’єкту
Херсонська
область,
Генічеський
район,
с. Стрілкове,
вул. Берегова, 6

Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія)
В журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони
праці не вказується вік осіб, які інструктуються, що є
порушенням п.6.3. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці»
Інженер з охорони праці закладу видає приписи по
підрозділам не за встановленою формою, що є порушенням
п.4. НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу
охорони праці».
Не складений графік обстежень підрозділів підприємства
службою охорони праці на 2018 рік, чим порушено вимоги п.
5.1 НПАОП 0.00-4.35-04
Положення про службу охорони праці на підприємстві не
затверджено (відсутня дата), що є порушенням п.1.2 НПАОП
0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці».
В інструкції № 4 з охорони праці для медсестри, не доведено
чітких вимог допуску працівників до самостійної роботи
(вимоги щодо стажу роботи, статі, стану здоров’я,
проходження медоглядів, професійної освіти та спеціального
навчання з питань охорони праці), що є порушенням вимог Р.
II п. 4. НПАОП 0.00-4.15-98. «Положення про розробку
інструкцій з охорони праці».
В закладі не переглянуто перелік робіт підвищеної небезпеки
з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48.
В кабінеті спеціалістів допущено підключення ПЕОМ до
звичайної двопровідної лінії живлення, що є порушенням
п.2.10 НПАОП 0.00-1.28-10 «Правил охорони праці під час
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експлуатації електронно-обчислювальних машин».
В журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на
робочому місці не зазначаються інструкції, в обсязі яких
проводяться інструктажі, що є порушенням п. 6.10. (додаток 6)
НПАОП 0.00-4.12-05.
Не здійснюються записи до змінного журналу про результати
перевірки манометра посудини, що працює під тиском
(автоклав), що є порушенням п.7.1.1(2) НПАОП 0.00-1.59-87.
«Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском».
Не забезпечені інженерно-технічні працівники «Правилами
будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском», що є порушенням п.7.1.1(6) НПАОП 0.00-1.59-87.
Не ведеться книга обліку та опосвідчення посудин, що
працюють під тиском (стерилізаторів), що є порушенням
п.7.1.3(4) НПАОП 0.00-1.59-87 Правил будови та безпечної
експлуатації посудин що працюють під тиском.

