Безпека праці

ЯКЩО АНУЛЮВАТИ НЕ МОЖНА,
ТО ЧОМУ МОЖНА НЕ ПРОДОВЖИТИ?
ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ

Припустимо, якесь підприємство планує виконувати роботи
з підвищеною небезпекою певного виду. Щоб здійснювати
їх легітимно, потрібно отримати відповідний дозвіл згідно
з Порядком. Для цього йому слід діяти за таким алгоритмом.
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Чи настануть часи,
коли нормативноправові акти з охорони
праці будуть відрізнятися продуманістю,
логічністю, чіткістю
й однозначністю?!
Про парадокси та нелогічності Порядку
видачі дозволів
на виконання робіт
підвищеної небезпеки
та на експлуатацію
(застосування) машин,
механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки
(далі – Порядок),
прийнятого постановою КМУ від
26.10.2011 № 1107.
www.ohoronapraci.kiev.ua
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Провести на підприємстві комплекс
підготовчих заходів, зазначених
у Законі України «Про охорону
праці» (далі – Закон) і нормативноправових актах з охорони праці,
що регламентують організацію
та ведення робіт підвищеної
небезпеки запланованого виду.
Підготувати пакет потрібних
документів для проведення
експертизи про стан охорони праці
на підприємстві під час виконання
робіт запланованого виду.
Звернутися до експертної
організації із цим пакетом
документів і заявою про
проведення експертизи. Оформити
договір на проведення експертизи
та оплатити відповідний рахунок.
Експертна організація розпочинає
проведення експертизи. Для цього
експерти вивчають та аналізують:
• наявність та якість на підприємстві всіх документів, зазначених
у Законі та нормативно-правових актах з охорони праці, що
регламентують організацію та
ведення робіт заявленого виду;
• реальний стан виробничої бази
підприємства, поточну експлуатацію устаткування;
• функціонування та взаємодію
технічних служб підприємства під
час виконання робіт заявленого
виду та ін.
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Експертна організація за
результатами проведеної
експертизи стану охорони праці
під час виконання заявлених
робіт складає висновок про їхню
відповідність (невідповідність)
вимогам законодавства з охорони
праці й передає його підприємству.
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Для отримання дозволу на
виконання робіт підвищеної
небезпеки запланованого виду
роботодавець подає згідно
з вимогами п. 9 Порядку заяву,
до якої додає позитивний
висновок експертизи
про стан охорони праці
на підприємстві під час
виконання заявлених робіт.
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Оскільки підприємство отримало
позитивний висновок експертизи,
то не пізніше ніж через 10 днів
після отримання зазначених вище
документів від роботодавця воно
повинно одержати відповідний
дозвіл територіального органу
Держпраці.
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Роботодавець, який отримав дозвіл
і має намір виконувати заявлені
роботи підвищеної небезпеки,
повинен письмово повідомити про
це територіальний орган Держпраці
за місцем їхнього проведення не
пізніше ніж за 10 робочих днів до
їхнього початку.
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