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ДЕКЛАРАЦ№
іідповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Радехгвська центральна районна
лікарня,
80200, Львівська обл., м. Радехів, вул. Львівська, 8,
ЄДРПОУ01998101,
Грушецький Василь
Григорович
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце Гї державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльнос
згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,серія і номер паспорта, ки
коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконан
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті)
(255)4-10-47,2-29-74,
пасктес180200@икг.пеі,
80200, Львівська обл., м.Радехів, вул.
Львівська,8
(номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
договір відсутній
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
аудит не проводився
(дата проведення аудиту)
Я , Грушецький Василь
Григорович^
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з п и т а н ь охорони праці під час виконання т а к и х робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) т а к и х м а ш и н , механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
зберігання балонів, контейнерів,
цистерн та інших ємностей із стисненим,
зрідженим,
отруйним,
вибухонебезпечним
та інертним газом (кисень
медичний);
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)
1 робоче місце робітника з обслуговування
кисневих
балонів;
(кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
8 будівель та споруд медичного
і господарського
призначення:
поліклініка,
4 лікувальні
корпуси,
гаражні приміщення,
пральня, в яких функціонують
14 структурних
підрозділів
лікувального,
амбулаторного
та господарського
призначення.
Місце зберігання
балонів з киснем окрема
споруда кисневого
пункту.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:
головний лікар Грушецький
Василь Григорович
- відповідальний
за стан умов та
безпечну
організацію праці в цілому;
інженер з охорони праці Домбровський
Володимир Петрович - відповідальний
за
організаційнометодичне керівництво діяльністю структурних
підрозділів й функціонування
системи
управління
по охороні праці, підготовку керівних рішень та контроль за їх
реалізацією;
завідувач
господарством
Літовинський
Ігор Богданович
- відповідальний
за справний стан і
безпечну дію посудин під тиском (протокол №12-339 від 23.11.2015
р.);
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки)
в установі
управління

наявна служба охорони праці (1 працівник), яка працює згідно Положень
охороною праці та про службу охорони праці (затверджені
08.02.2017р.)
наявність служби охорони праці.

про

систему

в установі розробленПЙа
затверджені
наказом №124 від 26,04.201б4?^ііструкції
з охорони прац
професіями та видами робіт: №8 - при виконанні вантажно-розвантажувальних
робіт; №11 - І
експлуатації кисневих балонів та кисневого обладнання; №23 - з надання домедичної
допомоги
інструкцій з охорони праці,
в установі створена постійно діюча атестаційна
комісія (наказ №57 від 12.02.2018 р.), члени
комісії пройшли навчання та перевірку знань: Конопка П.В., заст. гол. лікаря з медичної
частини
(протокол №151 від 13.06.2016р.),
Домбровський
В.П., інженер з охорони праці (протокол
№150
від 10.06.2016р.),
Дацьків Л.Б., заст. гол. лікаря з медсестринства
(протокол №150 від
10.06.2016
р.), Літовинський
І.Б. (протокол №14 від 29.07.2016 р.). Робітник Мацько Р.Й. згідно графіку та
навчальних програм пройшов навчання та перевірку знань з виконання робіт підвищеної
небезпеки,
а саме: обслуговування
балонів зі стисненим газом (протокол №32 від 28.02.2018 р.), а також
проходить у визначені терміни повторні інструктажі
з охорони праці згідно
вищезазначених
інструкцій (останній
05.01.2018р.)
інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
в установі
наявна
механізми; робітник
рукавиціх/б

експлуатаційна
документація
на устаткування,
обладнання,
забезпечений
спецодягом та засобами індивідуального
захисту:

машини
костюм

та
х/б,

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
балони у кількості 20 шт. зберігаються
в окремій закритій споруді (двері назовні) і захищені
від
атмосферних
опадів та дії прямого сонячного проміння (віконне скло пофарбоване у білий колір);
наявна природна вентиляція;
підлога дерев 'яна; балони знаходяться у вертикальному
положенні з
накрученими
захисними
ковпаками
у спеціально
обладнаних
гніздах і закріплені
запобіжними
скобами; наявні: візок для транспортування
балонів, спеціальні
ключі з м'якого
кольорового
металу; випуск газу з балонів у кисневу систему здійснюється
через редуктори
з
манометрами;
киснева система технічно
обслуговується
спеціалізованою
організацією
(акти промивання
та
гідравлічного випробування
від 08.12.2017 р.); балони постачаються
спеціалізованою
організацією
і
доставляються
в установу на її власному транспорті згідно укладеної угоди.
Навчально-методичні
документи:
Положення
про порядок
проведення
навчання
і перевірки
знань з питань
ОП
працівників
медичних
установ
Радехівського
р-ну; Програми
навчання
посадових
осіб
та
спеціального
навчання працівників
з питань охорони праці та пожежної
безпеки;
екзаменаційні
білети і тести для перевірки
знань
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

В.Г.
Грушецький
(ініціали та прізвище)

2018 р .
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