ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомост і про робот одавця:
Державна установа « Дубенська виховна колонія» М іністерства юстиції,
юридична адреса: 35600, Рівненська обл., м.Дубно, вул. С адова,буд.7., ЄДПО У
08564392, код виду діяльності згідно КВЕД 84.23
Начальник установи - підполковник внутріш ньої служби Марач Валентин
Олексійович,тел. (03656)4-22-92
М ісце ( адреса) виконання робіт підвищ еної небезпеки т а/або експлуат ації
( заст осування) маш ин,м еханізм ів, уст ат кування підвищ еної небезпеки :
Україна, Рівненська область, м.Дубно,вул. Садова буд.7
Інф орм ація про наявніст ь договору ст рахування цивільної відповідальност і перед
т ретіми особами ст осовно відш кодування наслідків м ож ливої шкоди
( найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,номер і дата його
видачі) - не підлягає постановці на облік в П Е Н С ІЙ Н О М У ФОНДІ У КРА ЇНИ та
Відділені ВД ФССНВ у Рівному згідно Закону України від 04.07.2013 №406 VII
« Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням
адм і н істративної реф ор м и»,
Я, М арач Валент ин Олексійович, цією декларацією, підт вердж ую відповідніст ь
і

м ат еріально - т ехнічної бази та ум ов праці вимогам законодавст ва з пит ань
охорони праці під час виконання т аких робіт підвищ еної небезпеки та/або
експлуат ації (заст осування) т аких машин, механізмів, уст ат кування підвищеної,
небезпеки:

- ремонтні,
- монтажні,
- будівельні та інш і робот и , то виконуються на висоті понад 1.3 метра,
крім робіт верхолазних та скелелаз н и х,
що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту,
з перекриттям або робочого наст илу та робіт що виконуються за допомогою
підйомних і підвісних колисок,м еханічних підіймачів та будівельних підйомників
без отримання відповідного дозволу.
Кількість робочих місць,тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення
травм-8 (атестовані на шкідливі фактори).

Інш і відомості:
В установі ст ворено служ бу охорони праці.
Функції служби охорони праці, згідно наказу по установі № 23/А Г-17 від 25 січня
2017 року покладено на інженера групи ! категорії Василика Сергія Олексійовича,

який пройшов навчання та перевірку знань в ДП « РЕТІД управління Держпрані»
Закону України « Про охорону праці» та нормативно-правових актів до
нього,посвідчення № 466-17-17 від 17.02.17 №17. «Правил охорони праці п ідч ас
роботи з інструментом та пристроями». « Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті», « Система стандартів безпеки праці», « ДБН. А.3.2-2-2009».
У Д ерж авній уст анові «Л убенська виховна колонія» розроблено, зат вердж ено та
введено в дію:
- згідно наказу № 46 від 18 02. 2016 p.,інструкції з

охорони праці;

- згідно наказу № 46 від 18.02. 2016 p.,посадові інструкції;
- згідно наказу № 46 від 18.02. 2016 p. 1Іоложення про службу з охорони

праці;

- згідно наказу № 46 від 18.02. 2016 р. Положення видачі та оформлення нарядудопуску;
- згідно наказу № 46 від 18.02. 2016 р. Положення про систему управління охороною
праці;
- згідно наказу № 46 від 18.02. 2016 р. Положення про навчання та перевірку знань з
питань охорони праці,програма та інструкція вступного інструктажу для
новоприбулих працівників прийнятих на роботу,новоприбулих засуджених,
фізичних сторонніх осіб, які знаходяться на території установи .
В уст анові є в наявност і та ведуться'.
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:
Журнал реєстрації та видачі інструкцій з питань охорони праці в установі:
- Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці фізичних осіб та представників
сторонніх організацій,які прибули на територію установи;
- Журнал обліку робіт,що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
- Ж урнал видачі наряду-допуску;
- Журнал приймання та огляду риш тувань,помосту та драбин;
- Журнал періодичного огляду тари, вантажо- підіймальних пристроїв і приладь;
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
В уст анові наказами начальника № 86 від 03.02.2016 року та № 103/АГ-17
від 10.07.2017 року створена і діє на даний час постійно - діюча комісія по перевірці
знань з питань охорони праці,техніки безпеки та електробезпеки з працівниками та
засудженими,які виконують роботи та працюють на обладнанні підвищеної
небезпеки у складі:Голови комісії-помічника начальника установи (з питань
залучення засуджених до праці та трудової адагггації)майора внутріш ньої служби
Міцюка Руслана С тепановича (посвідчення№22. 16 Протокол №1 від 22.01.2016р.
Д П тСУ в Рівненській області), членів: інженера групи з охорони праці Василика
Сергія Олексійовича (посвідчення № 466-17-17 від 17.02.17 №17ДГІ «РЕТЦ
Держи раці в Рівненській області. посвідчення№ 24/16 Протокол №1 від22,01 2016р.

ДПтСУ в Рівненській області), ); старшого інженера-енергетика інженерноексплуатаційної групи,капітана внутрішньої служби Корендовича Віталія
Володимировича(посвідчення № 5031-14 від 12.12.14 Де 145, посвідчення № 2 j / 16
Протокол №1 від22.01.2016р. Д П тСУ в Рівненській області); інженера-механіка
інженерно-експлуатаційної групи,старшого лейтенанта внутрішньої служби
Гордієвича Віталія Анатолійовича(посвідчення № 1823-64-16 від 31.05.17 № 64 ДГІ
«РЕТЦ Держпраці в Рівненській області, посвідчення№ 26/16 Протокол №1 від
22.01.2016р. Д П тСУ в Рівненській області); начальника майстерні Бондарука
Валентина М иколайовича (посвідчення№ 25/16 Протокол №1 в ід 2 2.01,2016р.
ДПтСУ в Рівненській області) «Правил охорони праці під час виконання робіт на
висоті»,ДБН А .3.2-2-2009, «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека на будівництві»).
Відповідальним за видачу наряд-допусків згідно наказу начальника № 23/АГ-17 від
25.01.2017 рокує старший інженер-енергетик ( виконуючий обов язки головного
інженера),капітан внутрішньої служби Корендович Віталій Володимирович.
В установі за наказом начальника № 103/А Г -17 від 10,07.2017 року створена комісія
по перевірці засобів захисту( в тому числі запобіжних поясів) в наступному складі:
Голови к о м іс ії: старшого інженера енергетика,капітана внутрішньої служби
Корендовича В.В.; членів комісії: інженера —будівельника Давидової І .1 ., інженерамеханіка Гордієвича В.А..
В установі наказом начальника.№66/АГ-1 7 від 03.04.2017 року затверджено перелік
робіт з підвищеною небезпекою.
Працівники зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання та
перевірку знань з питань охорони праці постійно-діючою комісією установи
(Протокол №5 від 29 серпня 2017 року).
З м ет ою організації відповідного т ехнічного нагляду та забезпечення безпечної
експлуат ації обладнання підвищ еної небезпеки ство ре н и й наказ 11 ач ал ь н ика
установи № 1 03/А Г-17 від 10.07.17р., який діє на сьогоднішній день. Запис про
проведення інструктажів з засудженими та персоналом установи робиться
нідпору пдтьни м и особами в ж урналах реєстрації інструктажів з питань охорони
місці.
нові « Л убенська виховна колонія» наявні усі необхідні
іаментують виконання робіт з підвищеної небезпеки.
В.О.М арач
( і н і u и а л и т а і і р н з в її t u е )
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