
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIЙ НЕ ПЦПРИ€МСТВО

<<Обласне територiальне меди.lне об'€днання м. Краматорськ)>

нАкАз
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Про tlрuз|rсл|tеtttrя BidlloBic)шbшux осiбзa
сtпан oxopoшrl працi i lloMrelcHot" безttекtl
в спrру Ktrryp tt llx п iap озdLч ах
КНП кОТМО яt. Крш,tа,порсью)

З метою органiзацii виконання правових, органiзацiйно-технiчних, caHiTapHo
гiгiенiчних, соцiально-економiчних i лiкувально-профiлактиLIних заходiв,
спрямованих на запобiгання нещасним випадкам, пожежам, професiйним
3ахворюванням i аварiям у процесi труловоi дiяльностi з метою забезпечення
функцiонування системи управлiння охороною працi i пожежноi безпеки на
пiдприемствi, створення безпечних умов працi, забезпечення впровадження
вiдповiдних вимог державних i галузевих нормативних документiв з питань
охорони працi i пожеrкноi безпеки, та на виконання вимог ст, l3 Закону УкраТни
<Про охорону прачi>, наказа MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украlни вiд 30. l2.20l4
Ngl417 кПро затвердження Правил пожежноi безпеки в YKpaiHi>>, вiдповiдно до
Полоlrсення про службу охорони працi у КНП <Обласне територiальне медичне
об'еднання м. Краматорськ), наказ директора КНП <Облаоне територiальне
об'сднання м. Краматорсью) вiд к26> квiтня 2021р. J\Ъ I4З, вiдповiдно до
Положення про систему управлiння охороною працi у КНП <<Обласне
територiальне медичне об'сднання м. Краматорськ)), наказ директора КНП
<Обласне територiальне об'сднання м. Краматорськ) вiд <26> квiтня 202lp. Jt l44,
вiдповiдно до Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з
питань охорони прачi у КНП <Обласне територiальне медичне об'сднання м.
Краматорськ)), наказ директора КНП <Обласне територiальне об'еднання м.
Краматорсью> вiд <26> квiтня202lр.Jt l46, вiдповiдно до Положення про
розробку iнструкшiй з охорони працi в КНП <Обласне територiальне медичне
об'сднання м. Краматорськ)), наказ директора КНП <Обласне територiальне
об'еднання м. Краматорськ) вiд < lЗ > серлня2021р. JФ l92.



НАКА3УЮ:

l. Призначити вiдповiдальними за виконаflня та контролъ вище зазначених наказiв
та положень охорони працi i пожежноi безпеки у структурних пiдроздiлах КНП
(ОТМО м. Краматорськ):

- у господарчiй частинi * Кулика Ю.М.
- у адмiнiстративно-господарському пiдроздiлi - Молотков Г.М.
- у полiклiнiчноrrту вiддiленнi - Залесська Л.М.
- у онкохiрургiчному вiддiленнi - Кстов В.Г.
- у онкогiнекологiчному вiлlцiленнi * Гrryщенко О.П.
- у вiддiленнi xiMioTepaпii - Жирко В.В.
- у радiологiчному вiддiленнi * Мiрошниченко В.Л.
- у операфйному вiдд,iленнi - Глянько М.В.
- у вiддiленнi анестезiологiТ та iнтенсивноi терапii - Гагryзiнський О.В.
- у к.шiнiко-дiагностичнiй лабораторii - Горкавенко I.B.
- у патологоанатомiчному вiддiлення - Лавров Д.В.- у вiддiленнi серцево-судинноi i рентгенендоваскулярноi хiрургii - Узун

д.ю.
- у вiддiленнi гемодiалiзу (м. Краматорськ) - Глазков С.О.
- у сателiтному центрi нефрологii та дiалiзу (м. Мирноград) - Шебанова

А.в.
- у сателiтноrшу центрi нефрологii та дiалiзу (м. Бахrчryт) - Галка К.С
- у сателiтному чентрi нефрологii та дiалiзу (смт. Велика Новосiлка) -

Лефтерова Л.А.
- у консультативно-полiклiнiчному вiддiленнi - Малая A.I.
- у рентгендiагностичному вiддiленнi - !,евнозашвiлi М.Е.

2, У разi тимчасовоi вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження тощо) вiдповiдальнID(
осiб, вiдповiдальнiсть за стан охорони працi i пожежну безпеку покпадаеться на
ix засryпникiв або пращiвникiв, на яких покпадено виконан},lrl обов'язкiв
керiвника.

3, Безпосередне керiвflицтво i вiдповiдальнiсть за стан охорони пpaIrr i пожежноi
безпеки, дотриманЕя здорових i безпечних умов працi, правил виробничоi
caнiTapii у господарчих примiщенrrях закпаду покласти на заступника директора
з адмiнiстративно-господарчоi роботи.

3. l Зас,rуппику lttjlpeктapa з адлriлliс lраrивно-госl]а/tарчоi робо,r:и Ьlоllо,rкоtrу L', М:

- :lабе:зпе.lувати ексллу,атацiкl i догляд булiвель, споруд i теритtlрii пiдприt]1\{L:тва

вiдповiлно до чинног0 зilконOдавств{l, нOрмативнO-правових itKTiB :] охорони пpaI_ti i
поiкежнсli безпеки. Керувати будiвничтвсrrчl i ремtt.нтitми, щ() прOводяться Hrl

rliдприспtст,вi, Bi лlrовiдttо до б.v;riBejl ь 1,1 их Flор l\.| i гrравил;
- забезгlеч,чI]ат,и jtотриl\{анttrl ви]чlоI, охоронн гrparli i tloжeTc1.1oi, безllеltи llirl .rac

eKcrr-rlya,гarrii rзиробниrlоI,о" еltергеl,иlлшоr,0. "leIIJIoIJоl^c} об;lаjlrrаtrня;



_ забезпечувати вiдповiднiсть чинним нормативнO-правовиI\.l i}KTaM c;tHiTapHo-

гiгiснiчного cT,a}ry побут,ових. l]I0пOьriIt,l{иx 1,1римiшrень натериI]орii пi;rпрись,tства;
- забезпечувати обла;ulаtлпяli| ,[а iHBettT:apeпl, пришtiще}ltlя, лабора,l,орiТ, кабirrет,и"

гоаполарýькi i побутовi ttpнп,ritr(eltHя rriлгlрисмсr,ва Bi/ttlolзij{llo до вимог пpaBlt:l i

Hopьr з охороFrи праrri т]а lloxcap}.loT безпеки;

- забезпе.rувати прачiвникiв гоgпод&рськOго пiдроздiлy спецOдягOм" спецв:lуттям та

iншимлt засобами iндивiдуальнOго захисту згiднtl дtl i\'liнiьсальних виlл{Oг бсзпекrr i

охорони здоров'я ltри t}иKopиc,l,attt.li ttраltiвникапли засобiв irл,ливiдуаJlь}tого захисlу
па робочоп,lу пlictli, затI}ердiке}tих }lаказолл fuliнсоlцrrоlliтики Bi;r 29.I 1.20l8 Л!, l 804
(HIIAOII 0,00-7. l7- I8), орг,анiзов.yваги шерiоди.tлli випробування дiелекl,риlt}tих
засобiв захисlv. а "гакохс oб,llirc. зберiгаrlня, видачу сttеllолягу:

- вiдповiдно до tlинних нормilтивно-правових aKTiB оргilкi:ltlвувати прOведення
щсlрiчних заiviрiв олсру iзсlляцii електроустанOвOк та електрOпрOвOдки.
зазем JI ювальних пристроitз :

- органiзоI}увати t{авча}лt{я персоI{аJIу. rlto обс;lуговус eJleKl,pиrl}li усr,а-lовки:
- органiзовуl}ати зберiгаrrrrя па скJIадах пiurива. об,цадпа}{ня, MaT,epia;riB вiлтlовi.lцtло

до норм i правиll oxopo,}rн rrparti i гtохсехсltоi безrlеки,
- розробляти i лерitlдлtчно перегJulдrrтлr iHcTp,u*uii' li tlхOрOнн лрацi i лtrжетсноТ
безпеки пiдлсглих працiвникiв та пtl конкретниN,{ видаý{ гослOдарських робiт,
у:}гOджувати Тх iз слуrкбою охOрони працi пiдприсмства;
- IIрово/Iит:и iнсrрукт:ажi lra робочоплу Micrti шiд;lег;lнп,t шрацiвl.ликапл, забезllечувати
}Iавчаt{ня з IIит]аIIь охоро}rи шраrii i пожарrrоТ безпеки в gдмirriсцrат,иt ttо-
r,осIiоларс bKoNry rliдрозлi;ri ;

- забезпе,.Iуват1,1 gтворення безпе.tних умов прачi на автотранспортi пiдприсtuства. в
гi}рiи{ак вiдповiднсl до виь{()г прirвил 0корOни прачi i пожежноТ безпеки на
автомобiл bHONry транспортi ;

- брати учость у роботi Ktrrvricii з 1rозслiду,вання нещаоних вип;tдкiв :t TcxHi.lHиtvt
пepcoпajloM l liдllрис,ь{ства.
, тtовiJtо{\{JIя,ги керilзниltа та с:rу;кбу схсрони гlpalti пiлприсмс,IRа про rrelr{acni
виl]а/цки, що ста_цися з llраt{вr-ликапли адп,tilriс,lраr"ивлIо,,lосIlоjlарського пi;tрозлi;rу,
органiзовувirти нilдання потерлiлим першoi до-пiKapcbKtlТ дополtclги,

4. },la щrirчiвникiв пiдприсtчlствit п0llпасти персональну вiлпtlвiдальнiс.ть :]а

пiдтрип,tання нале}кногtl стану рtlбочнх мiсць, обладнання, при-цадiв, вик<)нання
rrеобхiдних irrcтpyKlriй на робочих п,tiсttях, л}иt(с}}tання llраliи-гl Bt.ш"tpirпHboгo
трудовоI"о розrtорядкY,

I IparriBrrиKaM закJtалу:
- пiдтримувати належний стан р<rбочих п.tiсць" tlбладнання. прила.uiв;
- викOнувати рсlботу. яка псlцrеб,чс: заатOсу,вання спецOдягу. ýпсцв:}уття та засобiв
iндивiдуальнOго захисту лl{шс при Тх :застосуваннi:
- н(:] починi}ти рtlботч, яка не передба,.rена пOсilдOвиI\tи обtlв'я:lкапlи бс:l
rrрохолiltення iнсцrукта}ку з охсро}lи rrparti з вiлпliт:коlо flро ,шро,чо.цження;
- повiдопtляти ltерiв[IиIiа свого а"грук,гурIrог,о гliдlrоздi-llу та слуrкбу oxopоl{}r гrраrli
пiдприспtстlза lrpo кохсний ltеш{асний виIIаl_[ок, lцо траIшвся з llparriBmиKoý{

пiдпtrrнемства,



_ý.

6.

[нженеру з <lхорони праui розмiстити примiрник Haкa:ly на офiчiйному сайтi
lri;lпpнcMc.T,Ba https:/lotmo,dn,uai у розлiлi Oxoporra rlраrдi, Керiвлrикам
cT pyKT ?}lих пi;lроз:цлiв ознайоми,т,и спiвробi,глlиlсiв зi змiс,т,ом,
KoHrpol,tb заlзиконан}{яýt /Ia}Iогo наказу заJrишаю за собою,

Щиректор О.В. Гейко

Проект наказу пiдготовлений:

[ня<енер з охорони прачi А.В.Внуков

ПОГОЩ)ШНО:

Юрисконсульт Н,М.Нсежмакова


