ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця Львівська національна музична академія імені
М.В.Лисенка, 79005, м.Львів, вул.Нижанківського, 5, ЄДРПОУ 02214225,
КВЕД 85.42 (Вища освіта)
Прізвище, ім'я та
по батькові керівника
Ректор ПИЛАТЮК ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
Номер телефону
235-82-68
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки - навчальний корпус
вул.Нижанківського, 5 та гуртожиток академії вул.Зелена, 96
Д ПИЛАТЮК
ІГОР МИХАЙЛОВИЧ,
цією декларацією
підтверджую
відповідність
матеріально-технічної
бази та умов
праці
вимогам
законодавства
з питань охорони праці під час виконання таких
робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування)
таких
машин,
механізмів,
устаткування
підвищеної
небезпеки
затвердженого
постановою КМУ №1107 від 26.10.2011 р.:
- ремонтні
та інші роботи, що виконуються
на висоті понад 1,3
метра, крім робіт верхолазних та скалелазних, що виконуються на висоті 5
метрів і більше над поверхнею грунту, перекриття або робочого настилу та
робіт, що виконуються
за допомогою
підйомних
і підвісних
колисок,
механічних підіймачів та будівельних підйомників (п. 7 додатку
6Порядку...).
Заміна освітлювальних
ламп з переносних
драбин.
Кількість робочих місць — 2, в т.ч. з підвищеною небезпекою — 2, 1 місце в
навчальному корпусі, 1 місце в студентському
гуртожитку.
Відповідальний
за дотримання вимог законодавства
з питань охорони праці
та промислової
безпеки — ректор ПИЛАТЮК
ІГОР
МИХАЙЛОИЧ,
проректор з АГР МЕЛЬНИКОВИЧ
АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ,
інженеренергетик БАРИЛКА ВАСИЛЬ
МИХАЙЛОВИЧ,
На підприємстві створена служба охорони праці, працівники
підприємства
під час прийому на роботу проходять вступний інструктаж та всі види
інструктажів
в процесі роботи. Розроблені та затверджені
інструкції з
охорони праці, що діють в межах підприємства, що встановлюють
правила
виконання задекларованих
робіт працівниками на робочих місцях,
відповідно
до нормативно-правових
актів з охорони праглі Підприємство
забезпечене
навчально-методичними,
нормативно-правовими
актами
та актами
з
охорони праці, матеріально-т^^^иоюе^азою
у відповідності
до вимог.
Працівники забезпечені безог^^Щ^ц^^^іювленгши
нормами
спеціальним
одягом, спеціальним взуття^Яп^^^Цщ^^^^^^і^и
індивідуального
захисту.
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