
  

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 22.05.2018 № 464. 

 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта господарювання (назва 

об’єкту) 

Адреса об’єкту 

 
Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія) 

 Відокремлений підрозділ Херсонського центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради 

- позаміський заклад оздоровлення та 

відпочинку «Оздоровчий табір ім. І. Голубця»   

 

Херсонська область, 

Скадовський район, 

м. Скадовськ , вул. 

Нічика, 9  

 

В закладі не сформований план-графік проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці, який має бути 

оприлюднений роботодавцем, що є порушенням п. 3.2. 

НПАОП 0.00-4.12-05. 

Не затверджено наказом роботодавця склад комісії з перевірки 

знань з питань охорони праці працівників закладу, що є 

порушенням п. 3.9. НПАОП 0.00-4.12-05. 

Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці не 

відповідає вимогам додатку 6 Типового положення про 

порядок проведення навчання з питань охорони праці, що є 

порушенням п. 6.10. (додатку 6) НПАОП 0.00-4.12-05. 

Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому 

місці ведеться з порушенням вимог НПАОП 0.00-4.12-05 ( в 

графі 5 не вказано назву інструкцій з охорони праці, графі 12 

відсутні підпис, дата допуску до роботи), не заведені окремі 

журнали по структурним підрозділам, що є порушенням п.6.10 

НПАОП 0.0-4.12-05. 

Не розроблений перелік необхідних інструкцій на підставі 

затвердженого штатного розпису, що є порушенням Р. IV.п.2. 

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці. 

Відсутня  програма вступного інструктажу, що є порушенням 

п 6.3 НПАОП 0.00-4.12-05 

Інструкція з охорони праці № 3.7 під час робіт з ручним 

інструментом та пристроями потребує перегляду по Правилам 

охорони праці під час роботи інструментом та пристроями 

НПАОП 0.00-1.71-13,  що є порушенням Р. VI п. 2. НПАОП 

0.00-4.15-98. 
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Інструкція з охорони праці під час роботи на персональному 

ком’ютері потребує перегляду з урахуванням Правил охорони 

праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин 

НПАОП 0.00-1.28-10,  що є порушенням Р. VI п. 2. НПАОП 

0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці. 

   Не оновлений наказ на особу, відповідальну за збереження та 

справність переносного електроінструменту, що є порушенням 

п. 6.7.36. НПАОП 40.1-1.21-98. 

Відсутній журнал обліку та зберігання електрозахисних 

засобів. 

П.4.4.2. (дод. 1) НПАОП 1.1.10-1.07-01. «Правила експлуатації 

електрозахисних засобів» 

Не розроблена інструкція з охорони праці для 

неелектротехнічного персоналу, що є порушенням Р.I. п.4. 

НПАОП 0. 00-4.15-98. 
 


