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Детальний опис виявленого порушення

Не розроблено для перевірки знань працюючих і ниє,, 

■охорони праці, на основі іипового положення і урахуваш 

специфіки виробництва іа вимої норма і ивно-правових акі 

мхорони праці «Положення про навчання і питань охорі 

|ііраці». що є порушенням п. 3.2. ІШ Л О П  0.00-4.12 ; 

«Типового положення про порядок проведення навчаїиі , 

перевірки знань з питань охорони праці». _

Не сформовані план-графіки проведення навчання га перевірці 

знань з питань охорони праці (з якими мають бути ознайом.ні, 

працівники, що є порушенням п. 3.2. НІІА01І 0.00-4.12-0 ' 

«(Типового положення про порядок проведення навчанн> 

'перевірки знань з питань охорони праці».

ІІІе складений перелік питань для перевірки тань з охоро. 

іпраці. який мас були чатверджений роботодавцем, пн 

'нор\ іменням н. 3.12. Н11АОІІ 0.00-4.12-05. «1 ипон

(положення про порядок проведення навчання і перевірки зн, 

з пиіань охорони праці».

Не розроблені та незатверджені навчальні плани та програ . 

(розроблені з урахуванням конкретних видів робіт, виробник 
умов, функціональних обов’язків працівників) для проведеї 

'спеціального навчання з питань охорони праці, що 

іюру шенням п. 4.3. Н П Д О І1 0,00-4.12-05. « І ипової о нодоже. . 

;нро порядок проведення навчання і перевірки інань ? пи. . . 

охорони праці».

1 Ківовонрийня'ті на піднриемсіво працівники після первинні 

|інструктажу на робочому місці до початку самостійної роб і

не проходять стажування, що є порушенням п. 7,1. НІ ІАч , 

0,00-4,12-05. «Типового положення про порядок проведень 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

Допуск до стажування не оформлюється наказом з визначені: 

тривалості стажування та вказанням прізвища, відповідадьн.

?а проведення сіажування, що с порушенням п 7 3. НІ I V 

0.00 4 12-05. «(ипового положення про порядок проведе.- 

навчання і перевірки інань і питань охорони праці"

Допуск до самоспйної робо їй після проведення еіажуванн,- 

оформлюється наказом (розпорядженням) у рал <адовіль, 

результатах перевірки знань з охорони праці та з відповідь, 

записом у журналі реєстрації інструктажів, що є порушенням ; 

7.9. НПАОП 0.00-4.12-05. «Типового положення про поряд.: 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорон' 

праці».

Не роіроблена Програма проведення стажування 

конкретної професії, що є порушенням н. 7 6. НПАОП 0- 

4.12-05 « Типового положення про порядок проведе,

навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

Не складений перелік робіт з підвищеною небезпекою. ІІЬ - 

порушенням п.4.1. НПАОП 0,00-4,12-05. « Гиповою положеі. , 

про порядок проведення навчання і перевірки знань з пита, . 

охорони праці».
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ІНс чанисуєіься вік осіб що іпстру ктуються в «Жури., 

[реєст рації всту пною інструюажу з питань охорони прані», ні. 

[порушенням п. 6.3. (додаток 5) Пі М О Ї  І 0.00-4,13-і 

!«1ипового положення про порядок проведення навчаю: 

(перевірки знань з питань охорони прані». 

іНе складений перелік посад і професій працівників, які попи, 

проходити стажування, та відсутній наказ про звільне 

працівників від проходження стажування (для працівників, 

мають стаж роботи за відповідною професією не менше 3 рі 

іабо переводяться і одного підрозділу до іншої о. де чарак 

роботи іа іип обладнання, на якому вони прашоваїимч п. - 

змінюється), що є порушенням п. 7.1., п.7.5. НІ М ОЇ 1 0.00-4. 

|05. « І И П О В О Ю  положення про порядок проведення навчання 

[перевірки знань з питань охорони праці».

^Інструкції, які діють на підприємстві не реєструються служб 

охорони праці в “Журналі реєстрації інструкцій з охори 

праці" (в установленому порядку), що є порушенням п 

НПАОП 0.00-4.15-98. «Положення про розробку інструкції, 

охорони праці».

(Видача інструкцій з охорони праці керівникам структурі 

[підрозділів не реєструється в "Журналі обліку видачі і не гру к . 

з охорони праці’', що є порушенням п.5.3. НІ М ОЇ 1 0.00-4.1 5-і> ■ 

«Положення про розробку інструкцій з охорони праці». 

іВідсу гній діалектиричнйй килим під електрощитові, 

харчоблоку та адмінбудівлі, що є порушенням п.2.2.18 HII/V 

40.1-1.21-98. «Правил безпечної експлуатації едекіроуетаїкч 

споживачів».


