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Про затвердження Положення про
службу спостереження за експлуатацією
будівель та споруд коледжу та Положення
про безпечну та надійну експлуатацію
виробничих будівель та споруд коледжу.

Відповідно до вимог п.9.1.6. Положення про безпечну та надійну
експлуатацію виробничих будівель та споруд (НПАОП 45.2-4.01-98), з
урахуванням специфіки виду діяльності в Полтавському базовому медичному
коледжі, з метою забезпечення належного догляду за виробничими будівлями,
інженерними мережами коледжу,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про службу спостереження за експлуатацією
будівель та споруд Полтавського базового медичного коледжу.
2. Затвердити Положення про безпечну та надійну експлуатацію вироб
ничих будівель та споруд Полтавського базового медичного коледжу.
3. Завідуючій господарством Мусіній А.Д. організувати роботу служби
спостереження коледжу у відповідності з вимогами затверджених
Положень.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор
Полтавського базового
медичного коледжу
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ПОЛОЖЕННЯ
про службу спостереження за експлуатацією
будівель та споруд
Положення розроблено з урахуванням вимог
Закону України “Про охорону праці ” (від 21.11.2002р. № 229-ІУ),
Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих
будівель та споруд ( НПАОП 45.2 - 4.01 - 98),
Правил обстежень, оцінки технічного стану і паспортизації
виробничих будівель і споруд ( НПАОП 45.2 —1.01 - 98 );
Постанови КМУ України "Про забезпечення надійної і безпечної експлуатації
будівель і споруд та інженерних мереж" (від 5.05.1997 р.№ 409; НПАОП 45.2-7.01-97).

1. ЗАГАЛЬНІ П О ЛОЖ ЕННЯ.
1.1. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997
року № 409 "Про забезпечення надійної і безпечної експлуатації будівель і
споруд та інженерних мереж" і "Типового положення про службу
спостереження за безпечною експлуатацією виробничих будівель і споруд" в
Полтавському базовому медичному коледжу для організації виконання
організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення надійності та
безпечної експлуатації будівель і споруд, інженерних мереж, запобіганню
виникнення їх аварій створено службу спостереження за безпечною експлуата
цією будівель і споруд, яка діє на підставі "Положення про безпечну та надійну
експлуатацію виробничих будівель і споруд"
1.2. Відповідно до мети, визначеній у п.1.1. даного Положення, служба
спостереження за експлуатацією будівель і споруд вирішує завдання
забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та
інженерних мереж.
1.3. Служба спостереження входить до структури підприємства, як одна з

основних виробничо-технічних служб.
1.4. Служба спостереження функціонує у вигляді комісії. Склад комісії
затверджується наказом директора медичного коледжу.
1.5. Перевірка знань з питань
спостереження
за
безпечною
та надійною експлуатацією будівель та споруд працівників
служби
спостереження проводиться з Правил обстежень, оцінки технічного стану і
паспортизації виробничих будівель і споруд (НПАОП 45.2 - 1.01 - 98) та
Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель та
споруд ( НПАОП 45.2 - 4.01 - 98), в установленому
порядку до початку
виконання ними своїх функціональних обов'язків та періодично, один раз на
три роки. Служба спостереження підпорядковується директору коледжу.
1.6. Працівники служби спостереження у своїй діяльності керуються
чинним Законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з
безпечної експлуатації та надійності будівель і споруд і даного Положення.
2. СЛУЖБОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ
СЛУЖБИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ.
2.1. Служба спостереження виконує такі основні функції:
2.1.1. Складає разом з структурними підрозділами
навчального
медичного закладу комплексні заходи щодо встановлення нормативів безпеки
планування проведення планово-запобіжних ремонтів (підвищення існуючого
рівня технічного стану, якщо встановлені норми досягнуті).
2.1.2. Організовує:
а) паспортизацію будівель, щодо їх відповідності вимогам нормативних
документів;
б) підготовку статистичних звітів закладу з питань спостереження.
2.1.3. Бере участь у:
а) розслідуванні нещасних випадків і аварій;
б) роботі комісії з питань спостереження
за
безпечною та надійною
експлуатацією будівель та споруд коледжу;
в) роботі комісії з введення в дію закінчених будівництвом, реконструкцію або
технічним '
переозброєнням
об'єктів
виробничого
призначення,
відремонтованого устаткування ;
г) розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів документів з питань
спостереження за безпечною експлуатацією.
2.1.4. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, у
тому числі економіки, прогресивних технологій, захисту населення і
навколишнього середовища.
2.1.5. Розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань спосте
реження за безпечною експлуатацією будівель та споруд.
2.1.6. Готує проекти та розпорядження з питань спостереження за
безпечною експлуатацією будівель та споруд загальних для всього підпри
ємства.
2.1.7. Контролює:
а) дотримання чинного Законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших
нормативних актів виконання працівниками посадових інструкцій з питань

спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд;
б) виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій профспілок з
питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд.
в) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань спостереження за
безпечною експлуатацією будівель та споруд, а також заходів щодо усунення
причин нещасних випадків і аварій, які визначені в актах розслідування.
3.
ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ
СЛУЖБИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ.
3.1. Спеціалісти технічного нагляду мають право:
3.1.1. Видавати керівникам структурних підрозділів обов'язкові для
виконання приписи щодо усунення наявних недоліків. Приписи спеціалістів
служби спостереження, в тому числі про зупинення робіт, може скасувати в
письмовій формі лише директор.
3.1.2. Представляти навчальний медичний заклад в державних та
громадських установах при розгляданні питань спостереження за безпечною
.експлуатацією будівель та споруд.
3.1.3. Безперешкодно в будь-який час відвідувати структурні підрозділи
коледжу (відділення, кабінети, лабораторії, навчальні зали та ін.), зупиняти
роботу дільниць, устаткування
та інших засобів у разі порушень, які
створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих.
3.1.4. Надавати директору коледжу подання про притягнення до
відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо спостереження за
безпечною експлуатацією будівель та споруд.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ
СЛУЖБИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ.
4.1.
. Працівники
служби
спостереження
несуть
персональну
відповідальність за:
а) невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого Законодавства з
безпечної та надійної експлуатації будівель та споруд;
б) невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених Положенням
про службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд.
в) недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів закладу з
питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд.

Заступник директора
з адміністративно-господарчої
частини•

