
V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п
НА1, вимоги якого порушено

реквізити

норми

позначення НА1 Детальний опис виявленого порушення3 1

1. СТ.16 ЗУ № 2694 Не внесені зміни до Наказу №  3-ОП про створення постійно 

діючої комісії по підприємству . 3.11 НПАОП 0.00-4.12-05 

Типового положення про порядок навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці затв. Нак. Держнаглядохоронпраці 

26.01.2005 р. № 15

2. ст. 1 8 ЗУ № 2694 3 новоприйнятими на підприємство працівниками після 

первинного інструктажу на робочому місці до початку 

самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, 

кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не 

менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести 

змін. П 7.1 НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про 

порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці затв. 

Нак. Держнаглядохоронпраці 26.01.2005 р. №15

3. ет. 1 5 ЗУ № 2694 Не складений схематичний план (схема) руху транспортних 

засобів та працівників з показом дозволених та заборонених 

напрямків, поворотів, зупинок, виїздів, в’їздів, для організації 

безпечного руху по території підприємства, чим порушено п.1.8. 

розділу X III ’’Правил охорони праці на автомобільному 

транспорті”(НПАОП 0.00-1.62-12)..

4. ст. 13 ЗУ № 2694 В  інструкціях з ОП відсутні підписи про ознайомлення 

працівників . п.5.2 НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про 

розробку інструкцій з охорони праці

5. ст. 14 ЗУ № 2694

і

Перед електрощитовою відсутні ізолювальні коврики. п 6.7.23 

НПАОП 40.1-1.21-98 »Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів»

6. ст.13 ЗУ № 2694 

........  1 .... ......................

Не розроблено посадову інструкцію для заступника директора з 

АГЧ .

п.5.4,5.5 НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про розробку 

інструкцій з охорони праці
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І Іош ачення Н А  мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким 

відповідають питання, передбачені актом перевірки су б ’єкта господарювання згідно з додатком.

3 Зазначається конкретний ОПИС виявленого порушення ВІД П ОВІД Н О  ЛО п у н к т е  пппмятипмп-ппаппппгг. С,ь-та -> ««.ппп,,,,


