
V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки
№
з/п

НА1, вимоги якого порушено
Детальний опис виявленого порушення3реквізити

норми
позначення НА2

1

Ст. 17 ЗУОПМ 2694 Не розроблено для перевірки знань працюючих з пи
тань охорони праці, на основі типового полож ення з 
урахуванням специфіки виробництва та вимог норма- 
тивно-правових актів з охорони праці Полож ення про 
навчання з питань охорони праці, що є порушенням  
П.3.2. “Типове положення про порядок проведення навчання і пере
вірки знань з питань охорони праці”.

2

Ст. 15 ЗУОПМ 2694 Журнал реєст рації інструктаж ів з питань охорони 
праці ведеться з порушенням, відсутні відмітки про 
проходж ення стаж ування, що є порушенням  П. 6.10. 
■‘Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці”

3

Ст. 15 ЗУОПМ 2694 Цопуск до стаж ування не оформлюється наказом з ви
значенням тривалості стаж ування та вказанням прі
звища , відповідального за проведення стажування, що 
є порушенням  П. 7.3, “Типове положення про порядок проведен
ня навчання і перевірки знань з питань охорони праці” .

4

Ст. 13 З У М  2694 Інст рукції, як і діють на підприємстві не реєст руют ь
ся службою охорони праці в “ Ж урналі реєст рації ін
струкцій з охорони праці “.(  в уст ановленому порядку), 
Щ О Є порушенням  П.5.1. ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці

5

Ст. 13 З У М  2694 Видача інструкцій з охорони праці не реєструєт ься в 
“Ж урналі обліку видачі інструкцій з охорони праці”, що 
Є порушенням  П. 5.3. . ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про роз
робку інструкцій з охорони праці.

6

Ст. 13 З У М  2694 Не забезпечений своєчасний перегляд інструкцій з охо
рони праці для професій або видів робіт  з підвищеною  
небезпекою -  не рідш е одного разу на три роки, а для 
інших не рідш е одного разу на 5 років, що є  порушен
ням  П. 6.1. ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інстру
кцій з охорони праці

Ст. 13 З У №  2694 Не проводяться загальні т ехнічні огляди будівель та 
споруд два рази на р ік  -  весною та восени з оформлен
ням відповідного акту, що є  порушенням  Ст. 13 Закону 
України «Про охорону праці».

= Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких 
складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб’єкта господарювання згідно


