
 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС»  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 
21.04.2018                                                                                                          № 73 

 

Про відзначення Всесвітнього 

Дня охорони праці  27 квітня 2018 року 

 

 

 

   У зв’язку з відзначенням 28.04.2015 року Всесвітнього дня охорони праці, 

затвердженого Указом Президента України від 18.08.2006 року                № 

685/2006, відповідно до звернення Організаційного комітету з підготовки та 

проведення в 2018 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні та з метою 

привернення уваги працівників та учнів закладу до питань дотримання вимог 

охорони, пожежної безпеки, електробезпеки, техніки безпеки та безпеки 

життєдіяльності в навчально-виховному процесі і побуті 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відзначити 27 квітня 2018 року в закладі Всесвітній День охорони праці. 

2.Створити оргкомітет з проведення Всесвітнього Дня охорони праці в закладі у 

такому складі: 

- Калашник Ю.О. -  інженера з охорони праці; 

- Калашник Л.Б. - заступника директора з  навчально-виховної роботи; 

- Черниш І.В.-  заступника директора з виховної роботи; 

- Коротецький В.П.- заступника директора з адміністративно-господарської 

роботи; 

- Пальчик Т.Я.  - голова профспілкового комітету. 

3.Затвердити план заходів з проведення Всесвітнього Дня охорони охорони 

праці в закладі (додаток 1). 

4.Інженеру з охорони праці Калашник Ю.О.: 
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4.1. Проаналізувати стан роботи з охорони праці в закладі за  І квартал 2018 

року. 

 

                                                                                                            До 21.05.2018 

5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор                                                                                             С.Ю. Єрмаков 

 
Калашник Ю.О. 
 

 

 

 

 

З наказом від 21.04.2018 № 73  ознайомлені: 

 

Калашник  Ю.О._____ 

Калашник  Л.Б._____ 

Черниш І.В._________ 

Коротецький В.П.____ 

Пальчик Т.Я._________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Додаток 1 до наказу 

КЗ «Нововодолазький СНВК» 
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                                                                  від 21.04.2018 № 73 

 

 

ПЛАН 

заходів з підготовки та проведення  Всесвітнього Дня охорони праці в  

Комунальному закладі «Нововодолазький санаторний навчально-виховний 

комплекс» 

Харківської обласної ради 

 

№ 

з/п 

                        Зміст заходу    Термін    

виконання 

    Відповідальний 

1.                                                      Правові та організаційні заходи 

1.1  Створити оргкомітет для проведення 

Всесвітнього Дня охорони праці в закладі 

      До 

25.04.2018 

Калашник Ю.О. 

1.2 Перевірка наказів про призначення осіб, 

відповідальних за 

-організацію охорони праці в навчальному 

закладі; 

-безпеку життєдіяльності; 

-експлуатацію електрогосподарства; 

-пожежну безпеку. 

      До 

21.05.2018 

Калашник Ю.О. 

1.3 Перевірка наявності  та дотримання 

інструкцій з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

До 21.05.2018 Калашник Ю.О. 

1.4 Перевірка виконання положень розділу  з 

охорони праці у колективному договорі 

До 27.04.2018 Калашник Ю.О. 

2                                           Гігієна навчання та праці і виробнича санітарія 

2.1. Перевірка відповідності приміщень 

вимогам гігієни навчання та праці 

До 21.05.2018 Коротецький В.П. 

Калашник Ю.О. 

2.2. Перевірка своєчасності проходження 

медичних оглядів працівниками 

До 2104.2018 Калашник Ю.О. 

Діхтяр Н.В. 

3.                                                                   Електробезпека 

3.1. Перевірка наявності групи допуску в осіб, 

що працюють з електрообладнанням 

До 21.05.2018 Коротецький В.П. 

Калашник Ю.О. 

3.2. Перевірка справності електропроводки, 

розеток, вимикачів. 

21.05.2018 Коротецький В.П. 

Калашник Ю.О. 

3.3. Перевірка своєчасності проведення 

перевірки опору ізоляції та заземлення, 

занулення та наявності відповідного акту 

21.05.2018 Коротецький В.П. 

Калашник Ю.О. 

4         Пожежна безпека 
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4.1. Перевірка наявності інструкцій з 

пожежної безпеки у закладі 

 До 21.05.2018 Коротецький В.П. 

4.2. Перевірка наявності та укомплектованості 

закладу первинними засобами 

пожежогасіння 

 До 21.05.2018 Коротецький В.П. 

4.3. Перевірка наявності схем евакуації в 

приміщеннях закладу, порядок 

оповіщення та дій учасників навчально-

виховного процесу. 

До 21.05.2018 Калашник Ю.О. 

5.                                                 Охорона праці та безпека життєдіяльності 

5.1. Відновити куточки з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

  

5.2. Організувати та провести заочні екскурсії 

учнів закладу на підприємства району з 

метою ознайомлення щодо безпечних 

умов праці 

  До  27.04.2018 Класні керівники, 

вихователі 

5.3. Провести практичний тренінг з евакуації 

дітей та працівників з приміщень 

навчального закладу 

   До 25.04.2018 Калашник Л.Б. 

Черниш І.В. 

Коротецький В.П. 

5.4. Провести оперативно-методичні  семінари 

з працівниками закладу, звернувши увагу 

на профілактику травматизму. 

  До 21.05.2018 Калашник Ю.О. 

5.5. Підвести підсумки проведення плану 

заходів з охорони праці у закладі 

До 21.05.2018 Калашник Ю.О. 

 


