
 

                         
 

 

                                            КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 
 

01.07.2019 смт Нова Водолага  № 141 

                                                                                                                                                                                                  

Про організацію роботи з питань 

охорони праці в  закладі  у  2019/2020 

навчальному році 

 

 На виконання  Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», 

«Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Положення про порядок розслідування нещасних 

випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних 

закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України           

від 31.08.2001 № 616 (зі змінами), «Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах 

освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України               

від 01.08.2001 № 563(зі змінами), «Положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, 

підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 

року № 304 (зі змінами) та з метою створення безпечних умов для всіх 

учасників  освітнього процесу  у  2019/2020 навчальному році в 

Комунальному закладі «Нововодолазький санаторний навчально – виховний 

комплекс» Харківської обласної ради  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Інженеру з охорони праці Калашник Ю.О., організувати роботу з питань 

охорони праці працівників, безпеки життєдіяльності учнів (вихованців) 

закладу у відповідності до Типового положення про організацію роботи з
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охорони праці учасників навчально-виховного процесу, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.01 № 563(зі змінами) та 

“Типового положення про службу охорони праці”, затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255. 

Постійно   

2. Призначити відповідальним за організацію здорових і безпечних умов 

освітнього процесу,  дотримання норм і правил охорони праці, виробничої 

санітарії,  безпеки життєдіяльності, електробезпеки і пожежної безпеки  

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

Постійно   

3. Призначити відповідальним за створення здорових і безпечних умов 

виховного процесу, дотримання норм і правил охорони праці, виробничої 

санітарії, безпеки життєдіяльності, електробезпеки і пожежної безпеки  

заступника директора з виховної роботи  Черниш І.В. 

Постійно   

4. Призначити відповідальним за створення здорових і безпечних умов 

виробничого процесу,  дотримання норм і правил охорони праці, виробничої 

санітарії, електробезпеки і пожежної безпеки  заступника директора з 

адміністративно-господарчої роботи  Коротецького В.П. 

Постійно   

 5.Призначити Коваль Ю.В. відповідальною за збереження медично-санітарних 

книжок та своєчасність проходження працівниками  медичних оглядів. 

Постійно   

6.Призначити відповідальним за протипожежний стан закладу  заступника 

директора з адміністративно-господарчої роботи  Коротецького В.П. 

                                                                                                            Постійно   

7. Покласти відповідальність за попередження травматизму учнів  закладу під 

час перерв  покласти на чергового вчителя. 

Постійно   
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8. Покласти відповідальність за попередження травматизму вихованців  в 

позаурочний час на вихователя. 

Постійно   

9. Призначити відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію 

електрообладнання на  заступника директора   з адміністративно – 

господарської роботи  Коротецького В.П.. 

Постійно   

10. Призначити відповідальним за випуск автотранспорту в рейс заступника 

директора з адміністративно – господарської роботи  Коротецького В.П.. 

 

11. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

 

В.о.директора                                                                                Л.Б.Калашник 

Калашник 

 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом від 01.07.2019 № 141  ознайомлені: 

Черниш І.В. _________   

Калашник Ю.О.________ 

Коротецький В.П.__________ 

Коваль Ю.В.______________ 

 

                                                                                       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     


