
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 

охорони праці

Відомості про роботодавця_____ Державний заклад вищої освіти Білгород-Дністровський коледж
природокористування,будів ництва та комп'ютерних технологій, Одеська обл.,м.Білгород-Дністровський, 
вул.Першотравнева,53,__ 67701,______ код ЄДРПОУ 00728546 телефакс (04849) 2-24-02
____________________ ___________________(найменування юридичної особи,______ місцезнаходження, код згідно з СДРПОУ) 
_____________________________ телефаксу,__________ адреса__________ електронної__________пошти;

Директор коледжу Попа Леонід Минович, (04849) 2-24-02__ адреса:ЬсісІаІ@икг.пеі_____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника. номер телефону,

Інформація про наявність договору добровільного страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди- наявна .
Договір добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди: ТДВ «Страхова компания «Мотор-Грант» з 12.12.2019р. по 
13.12.2020 року № 19112725031

(найменування страхової компанії)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився.

____ Я,___ Попа Леонід Минович__________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, роботи на висот понад 1,3м а саме; обрізування дерев, миття стін, вікон та стель із 
застосуванням розсувної драбини;

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин)
- поточний ремонт та обслуговуння електромереж і елентрообладнення; - поточний ремонт стін, вікон та 
стелі.

Кількість робочих місць на яких існує ризик виникнення травм - 06: Кількість споруд (приміщення):
Навчальний корпус №1, №2, №4 (вул. Незалежності, 47), (З).Навчальний корпусі № ГРИВНЕ УПРАВЛ
(вул.Першотравнева, 53) (1), студентський гуртожиток (вул,Незалежності,47(1), ст\ДЦ8ШШ?аЦІ В ОДЕСЬКІ 
їдальня (вул.Незалежності,47) (1) механічна майстерня навчально-дослідного господаисгрИ'' <7р/р ПА 1 
Одеська область., Білгород-Дністровський район , с.Бритівка., вул.Комплекс будівель таТпоруд 1 
№ 16(1).

ТО"Інші відомості: Наказом від 28.11,2018 р . №1 З 3 - вт пр из н ач єн о від по в ідальним за організацп 
на висоті завідуючу гуртожитком Атанасову Ганну Миколаївну, яка пройшла навчання НПА С' 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в Регіональному 
консультаційному центрі (протокол № 2538 від 17.12.2018р).

Даним наказом від 29.11.201 7р №134-вт затверджено перелік робіт на висоті в навчальному 
Программа навчання з питань охорони праці під час виконання робіт на висоті затвердженна 14 ,09.2018р. 
Інструкція з охорони праці для виконання робіт на висоті № 31 затверджена наказом від 29.12.2017 
р.№147-вт. Працівники які виконують роботу на висоті, пройшли відповідні інструктажі та

^РЕЄСТРІ
закладі-.----------- -—

навчання . ГОЛОВНЕ УПРА
В штатному розкладі коледжу передбачена посада інженера з охорони праці, Інж^^фРАЦІ В ОДЕСІ] 

охорони праці Губич Микола Григорович. Положення про службу ОП Білгород-Дністровс9к^|гД) І?Ф П4 
коледжу ПБКТ затверджено наказом від 21.09.201 8р № 6- вт ,

Наказом від 28,08.2018 р. №74-вт створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці .Члени 
комісії пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці в Консультаційно-навчальному центрі 
охорони праці, а саме: директор Попа Л.М (протокол №42 від 27.01.2017р); заступник директора 
Дорошенко_ С.В.(протокол №2309 від 18.11.2016р); завідуюча практики (виробничої,навчальної)
Слесаренкє)Н.В.;(протокол №879 від 16.05.2016р), інженер з охорони праці Губич М.Г.( протокол №879 
від 16.05.2016р).

’ У_____Державному_____закладі_____вищої___ освіти Білгород-Дністровському_____коледжі
природокористування,будівництва та комп'ютерних технологій розроблені та затверджені такі акти з 
охорони праці, а самє: «Положення про навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки 
життєдіяльності», «Програму вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників», «Програму



ступного інструктажу з безпеки життєдіяльності студентів під час навчально-виховного процесу», 
Перелік робіт на висоті та підвищеної небезпеки, посадові інструкції та інструкції з охорони праці по 
професіям та видам робіт тощо.

У закладі з працівниками проводиться вступний,первиний, повторний цільовий інструктаж з 
охорони праці з обов'язковою реєстрацією у відповідник журналах.

Працівники коледжу забезпечуються спецодягом та засобами індивідуального захисту .Драбина 
використовується за призначенням, зберігається у технічно справному стані та проводять її технічне 
випробування (драбина розсувна У/ЕКЛС 12 3211 В\ЕЕАЗ 11 \КТА301 1 2/9 сходинок матеріал алюміній , 
робоча висота 4,0\5\5м, вага 10,5 кг,країна виробник Польща).

Матеріальна технічна база відповідає вимогам законодавства з питань з охорони прац. Закон України 
«Про охорону праці», Кодекс Законів про працю, Закон України Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування», Кодекс цівільного захисту, Типове Положення про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці «НПАОП 0.00-4.12-05), Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, 
організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою(НПАОП0.00-1,15-07)
(нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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