
 

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 наказу Головного управління Держпраці у Херсонській області від 11.05.2018 № 409. 
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Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія) 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Соціальні ініціативи Криворіжжя» 

(Дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку «Приморський») 

Херсонська 

область, 

Генічеський 

район, 

с. Щасливцеве,  

вул. Набережна, 

16 

Не визначено наказом роботодавця перелік професій працівників, 

що мають проходити стажування на робочому місці перед 

початком самостійної роботи, п.7.4 НПАОП 0.00-4.12-0 5 Типове 

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці 

Не розроблені програми стажування для новоприйнятих 

працівників відповідно до професій та робіт, що виконуються у 

оздоровчому закладі, п.7.6 НПАОП 0.00-4.12-05 

Допуск до стажування новоприйнятих працівників не 

оформлюється наказом, де визначається тривалість стажування та 

вказується прізвище відповідального за проведення стажування, 

п.7.1 п.7.3 НПАОП 0.00-4.12-05 

На час перевірки не представлений журнал реєстрації вступних 

інструктажів з охорони праці та журнал реєстрації інструктажів з 

охорони праці на робочому місці, п.6.3 п.6.10 НПАОП 0.00-4.12-

05 

Не в повному обсязі розроблені інструкції з охорони праці для 

професій та робіт,що виконуються в оздоровчому закладі, не 

розроблені інструкції для працівників харчоблоку та 

прибиральника території, роз.IV п.3 НПАОП 0.00-4.15-98 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці 

Інструкції з охорони праці, які діють у оздоровчому закладі, не 

відповідають вимогам «Положення про розробку інструкцій з 

ОП», не всі інструкції затверджені наказом роботодавця, не 

пронумеровані та не переглянуті, роз.IV п.1 НПАОП 0.00-4.15-98 

   Не надані накази про призначення відповідальних осіб за 

справний стан та безпечну експлуатацію холодильних установок, 

за технічний стан вентиляційного обладнання, за безпечну та 

надійну експлуатацію будівель та споруд закладу, ст. 13 Закон 
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України № 2694 «Про охорону праці» 

Електророзподільні щити в харчоблоку не зачинені на ключ, п. 

2.2.18. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів». 

На всіх вимикачах, кнопках відсутні чіткі написи, які вказують 

обладнання, для якого вони призначені,  п. 8.7.1. НПАОП 40.1-

1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів». 
 


