
  

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 04.06.2018 № 506. 

 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта 

господарювання (назва об’єкту) 

Адреса об’єкту 

 
Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія) 

1. Комунальний заклад «Дитячий 

оздоровчий комплекс «Дніпро» 

Синельниківського району 

Херсонська 

область, 

Генічеський 

район, 

с. Щасливцево. 

вулиця  

Набережна, 12 

 

Під час прийняття на роботу новоприйняті працівники не 

ознайомлюються під підпис з умовами праці та про наявність 

на робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про 

права працівників на пільги та компенсації. 

  Програма вступного інструктажу не доопрацьована з 

урахуванням особливостей роботи оздоровчого комплексу та 

не затверджена директором, 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»           

 Не визначено наказом роботодавця перелік професій 

працівників, що мають проходити стажування на робочому 

місці перед початком самостійної роботи. що є порушенням 

п.6.11 НПАОП 0.00-4.12-05 
Не розроблені програми стажування для новоприйнятих 

працівників, відповідно до професій та робіт, що 

виконуються  в закладі (не розроблені програми для 

працівників харчоблоку, електротехнічних працівників), що є 

порушенням п.7.6 НПАОП 0.00-4.12-05. 
Допуск до стажування новоприйнятих працівників не 

оформлюється наказом, у якому визначається тривалість 

стажування та відповідальний за проведення стажування, що 

є порушенням п.7.1 п.7.3 НПАОП 0.00-4.12-05. 

Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому  

місці не містить всіх необхідних відомостей (не всі графи 

заповнені), що є порушенням п. 6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 

Окремі інструкції з охорони праці, які діють в закладі, не 

затверджені наказом роботодавця та не переглянуті у 
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встановлений термін, що є порушенням п.4, п. 1 розділу VI 

НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці». 

Не в повному обсязі розроблені інструкції з охорони праці 

для професій та робіт, що виконуються в оздоровчому 

закладі (не розроблена інструкція для покоївки, 

прибиральників, озеленювачів), що є порушенням розділ 4 

п.5 НПАОП 0.00-4.15-98. 

У харчоблоці на робочих місцях не вивішені інструкції з 

охорони праці для працівників, що є порушенням розділ 5 

п.4 НПАОП 0.00-4.15-98. 

У харчоблоці електророзподільні коробки не закриті 

кришками, що є порушенням п. 2.2.18. НПАОП 40.1-1.21-98 

«Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів». 

Не нанесені диспетчерські найменування у відповідності до 

вимог п. 3.20 ПТЕЕС на електроперемикачах, які знаходяться 

в харчоблоці, що є порушенням п. 8.7.1. НПАОП40.1-1.21-98 

Не відповідають вимогам нормативних документів умови 

застосування гумових діелектричних килимів у харчоблоці, 

що є порушенням п.13.3.1. НПАОП 1.1.10-1.07-01. «Правила 

експлуатації електрозахисних засобів» 

   Не проведено інструктаж  на першу групу з електробезпеки 

працівникам оздоровчого закладу, що є порушенням п.2.1.3  
НПАОП 0.00-1.21-98. 

     Відсутні акти чергової перевірки електрозахисних засобів, 

діелектричних рукавичок, діелектричних бот, що знаходяться 

в застосуванні, слюсарно-монтажного інструменту з 

ізольованими ручками, покажчиків  напруги, що є 

порушенням п. 4.2.6 ПЕЕЗ п. 1.1.4 НПАОП 40.1-1.21-98   

   Не надані акти чергових профілактичних випробувань 

електроустановок (опору заземлюючих пристроїв, опору 

металевого зв`язку, опору ізоляції та повного опору петлі 

фаза-нуль), що є порушенням п. 1.1.6, п.1.1.7.       НПАОП 

40.1-1.21-98  

   Не відповідає вимогам  п. 2.1.24  п. 2.1.33 ПУЕ-2009   
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прокладка кабелю 0,4 кВ по території закладу: кабель не 

укріплено на поверхні, що є порушенням п. 1.1.6, п.1.1.7.       

НПАОП 40.1-1.21-98   

     Не проводиться перевірка технічного стану транспортного 

засобу, який виїжджає на лінію, із записом у журналі 

встановленої форми з підписом особи, що перевіряла, та 

підписом водія, що є порушенням п..8.1,8.2 Наказ Мінтрансу 

та зв'язку України 05.08.2008 N 974; п.3.5,3.6 Наказ 

Мінтрансу України від 30.03.1998 р. N 102 п.4.2 р.10 

НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил ОП на автомобільному 

транспорті». 
 


