
 

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 04.06.2018 № 507. 
 

№ 

з/п 

Найменування суб’єкта господарювання 

(назва об’єкту) 

Адреса об’єкту 

 
Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія) 

1. ТОВ « Генічеський сільськогосподарський 

оздоровчий дитячий заклад ім. Іллі 

Кулика» 

Херсонська обл. 

Генічеський р-н, 

с. Генічеська 

Гірка, вул. 

Набережна, 57 

Не регулярно видаються приписи по підрозділам підприємства 

особою, що виконує обов’язки служби охорони праці (згідно графіку), 

п. 5.1 НПАОП 0.00-4.35-04 «Положення про службу охорони праці». 

Не переглянуте Положення закладу про порядок проведення навчання 

і перевірки знань з питань охорони праці з урахуванням змін у 

Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці, внесених згідно з наказом Міністерства 

соціальної політики № 140 від 30.01.2017, що є порушенням п. 3.2. 

НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 

Не систематично проводяться наради, семінари з питань охорони 

праці, щодо запобігання травматизму працівників підприємства, що є 

порушенням п.3.11 НПАОП 0.00-4.35-04. 

В закладі на основі Типового положення, з урахуванням специфіки 

виконуваних робіт та вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці,не сформовані плани-графіки проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці на 2018 рік, з якими мають 

бути ознайомлені працівники, що є порушенням п. 3.2. НПАОП 

0.00-4.12-05.  «Типового положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 
В кабінеті майстра електронно-обчислювальна машина підключена 
до двопровідної мережі електроживлення (без заземлюючого 
контакту), що є порушенням п. 2.10.НПАОП 0.00-1.28-10 «Правил 
охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних 
машин». 

 

За 2017-2018 рік не оформлені протоколи засідання комісії з 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/en/z0234-17/paran36#n36
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перевірки знань з питань охорони праці за результатами перевірок 

знань з питань охорони праці працівників, що виконують роботи з 

підвищеною небезпекою, а також там, де є потреба у професійному 

доборі, що є порушенням п. 3.17. НПАОП 0.00-4.12-05. 

Інструкція з охорони праці для прибиральниці не містить чіткі вимоги 

безпеки під час виконання робіт, що є порушенням вимог розд.II п.4 

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

праці» 

В журналі інструктажів не вказуються дати про допуск працівників до 

самостійної роботи, що є порушенням п. 7.9. НПАОП 0.00-4.12-05. 

   Не вказано в інструкціях з охорони праці № 6, № 12, вимоги щодо 

віку,стажу роботи працівників, які повинні виконувати роботи, що є 

порушенням п.2.5. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 

інструкцій з охорони праці». 

Допускається підключення ЕОМ до звичайної двопровідної лінії 

живлення через подовжувач, що є порушенням п.2.10 НПАОП 0.00-

1.28-10«Правил охорони праці під час  експлуатації електронно-

обчислювальних машин». 

На електроперемикачах в адмінкорпусі відсутні попереджувальні 

знаки, не зазначено їх належність, що є порушенням вимог П.8.7.1 

НПАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації  

електроустановок споживачів». 

   На електроперемикачах в слюсарні відсутні попереджувальні знаки, 

не зазначено їх належність, що є порушенням вимог П.8.7.1НПАОП 

0.00-1.21-98«Правил безпечної експлуатації  електроустановок 

споживачів». 

   Не оновлений схематичний план (схема) руху транспортних засобів та 

працівників з показом дозволених та заборонених напрямків, 

поворотів, зупинок, виїздів, в’їздів тощо, який повинен бути вивішений 

при в’їзді на територію закладу, що є порушенням Роз. XIII п.1.8 

НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила ОП на автомобільному транспорті».   

   Лещата інвентарний № б/н мають спрацьовану  насічку на робочій 

поверхні, рухливі  частини лещат переміщуються з заїданням в 

зворотному напрямку, що є порушенням Р. II. П. 8.58 , П. 1.7 НПАОП 

0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями». 
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   Рухливі частини лещат не переміщуються  без заїдань, ривків і 

ненадійно фіксують у потрібному положенні, що є порушенням Р. II. 

П. 8.59,П.1.2 , П. 1.7 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 

час роботи з інструментом та пристроями». 
 


