
 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

 

04.10.2019                                   смт Нова Водолага                                   № 223 

 

Про приведення у відповідність 

Типових норм безкоштовної видачі  

спецодягу, спецвзуття та інших засобів 

індивідуального захисту працівників на 2020 рік 

 

 Відповідно до Закону України “ Про Охорону праці”, наказу Державного  

комітету України з помислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду      

від  16.04.2009 № 62, наказу Міністерства праці та соціальної політики України 

від 20.10.1998 № 207 з метою забезпечення працівників певних професій і 

посад спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту 

під час виконання робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці та робіт, 

що пов’язані із забрудненням, і тих, що здійснюються в несприятливих 

метеорологічних умовах, та забезпечення єдиного порядку їх видачі, 

утримання, зберігання та обліку 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Комірнику Пальчик Т.Я.: 

1.1. Здійснювати  забезпечення безкоштовним спецодягом, спецвзуттям і 

іншими засобами індивідуального захисту працівників  закладу відповідно до 

норм, затверджених наказом Державного комітету України з промислової 

безпеки, та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, таким чином: 

а) робітнику з комплексного обслуговування й ремонту будівель:  

(враховуючи те, що робітник з комплексного обслуговування й ремонту 

будівель, згідно з схемою тарифних розрядів посад робітників  навчальних 

закладів, виконує роботи з 2-3 професій). 
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- костюм віскозно-лавсановий                           1 на 12 міс 

- фартух бавовняний                                           1 на 6 міс 

- рукавиці комбіновані                                        1 на 3 міс 

- напальники                                                         до зносу 

- чоботи шкіряні                                                  1 на 12 місяців 

- рукавиці брезентові                                        1 на 12 місяців 

- куртка бавовняна зимова                               1 на 36 міс 

- распіратор                                                        до зносу 

- костюм з вогнетривким захистом              1 на 18 міс. (для зварювальних робіт) 

 

б) слюсарю-сантехніку: 

 - костюм брезентовий                                        1 на 18 міс 

- чоботи гумові                                                    1 на 12 міс 

- рукавиці комбіновані                                        1 на 2 міс 

- печатки гумові                                                   чергові 

- протигаз шланговий                                          черговий 

- куртка бавовняна зимова                                  1 на 36 міс 

 

в) операторам газової котельні: 

- комбінезон бавовняний                                     1 на 12 міс 

 

г) прибиральникам службових приміщень: 

- халат бавовняний                                               1 на 12 міс 

- рукавиці комбіновані                                         1 на 2 міс 

- капці на гумовій підошві                                   1 на 12 міс 

- печатки гумові                                                    1 на 6 міс 

-  куртка бавовняна зимова                                  до зносу 

д) електрику: 

- печатки діелектричні                                       чергові 

- калоші діелектричні                                         чергові    

- напівкомбінезон бавовняний                          1 на 12 міс 

- куртка бавовняна зимова                                1 на 36 міс 

 

е) гардеробникам: 

-    халат бавовняний                                            1 на 12 міс 

 

є) машиністам з прання та ремонту спецодягу: 

- халат бавовняний                                               1 на 12 міс 
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- фартух прогумований з нагрудником               1 на 6 міс 

- чоботи гумові                                                      1 на 12 міс 

- рукавички гумові                                                 чергові 

 

ж) помічникам вихователя (дошкільний підрозділ): 

- халат бавовняний                                                 1 на 12 міс 

- косинка бавовняна                                               1 на 12 міс 

- капці кімнатні                                                       1 на 12 міс 

 

з) сторожам: 

- костюм бавовняний                                              1 на 12 міс 

- куртка бавовняна                                                   до зносу 

 

1.2.  Здійснити забезпечення згідно норм безкоштовної видачі спецодягу, 

спецвзуття і інших засобів захисту працівникам медичних закладів, 

затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.01.1998     

№ 65 наступні засоби захисту: 

 

а)  лікарю, середньому та молодшому медичному персоналу, кастелянці: 

 

 - халат бавовняний                                              4 на 24 міс 

- ковпак (косинка бавовняна)                              4 на 24 міс 

 

б)  сестрі медичній з дієтичного харчування: 

- халат бавовняний                                               3 на 24 міс 

- ковпак (косинка бавовняна)                              3 на 24 міс 

- капці кімнатні                                                    1 на 8 міс 

 

в) шеф-кухарю, кухарям:  

- ковпак бавовняний                                           4 на 24 міс                       

- куртка  бавовняна                                             4 на 24 міс 

- нарукавники бавовняні                                    4 на 24 міс 

- штани (юбка) бавовняна                                  4 на 24 міс 

- фартух бавовняний                                           2 на 24 міс 

- капці кімнатні                                                   1 на 6 міс 

 

г) підсобним працівникам: 

- халат бавовняний                                              4 на 24 міс 
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- косинка бавовняна                                            4 на 24 міс 

- фартух гумовий з нагрудником                       1 на 6 міс. 

- калоші гумові                                                    1 на 12 міс 

 

д) комірнику (продовольча комора): 

- халат бавовняний                                                2 на 12 міс 

- ковпак бавовняний                                             2 на 12 міс 

- куртка бавовняна зимова                                   чергова 

 

е) бібліотекарю: 

- халат бавовняний                                                1 на 12 міс 

 

є) швачці:  

- халат бавовняний                                                3 на 24 міс 

- косинка бавовняна                                              3 на 24 міс 

 

1.3.  Здійснити забезпечення згідно норм безкоштовної видачі спецодягу, 

спецвзуття і інших засобів захисту працівникам автомобільного транспорту, 

затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 

20.10.1998 № 207 наступні засоби захисту: 

 

а) водіям: 

- костюм бавовняний                                            1 на 12 міс 

- рукавиці бавовняні                                             1 на 3 міс 

- каска будівельна з підшоломником                   чергова                

- куртка бавовняна зимова                                   1 на 36 міс 

 

б) двірникам: 

- костюм або халат бавовняний                            1 на 12 міс 

- рукавиці робочі                                                    1 на 2 міс 

- чоботи гумові                                                       1 на 24 міс 

- куртка утеплена                                                   1 на 36 міс   
                   

 

2.  Комірнику  Пальчик Т.Я. своєчасно планувати в Бюджет на 2021 рік    

потребу в спецодязі, спецвзутті та інших засобів індивідуального  захисту. 

                                                                                                              До  01.09.2020 
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3. Головному бухгалтеру Буряківській Я.С.  тримати на контролі питання щодо 

своэчасного придбання необхыдних засобыв захисту. 

                                                                                     Постійно  

 

4.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                          С.Ю. Єрмаков 

Калашник 

 

 

 
                        

 

 

 

 

 

З наказом  від 04.10.19 № 223  ознайомлені: 

 

Буряківська Я.С.___ 

Пальчик Т.Я.___
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Додаток 1 

до наказу КЗ «НСШ» ХОР 

02.09.2019 № 188 

Загальний бланк 

 

   КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

(місце для назви виду документа) 

 

02.09.2019                       смт Нова Водолага № ____ 

Додаток 2 

до наказу КЗ «НСШ» ХОР 

02.09.2019 № 188 

 

Бланк листа 

 

   КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

(КЗ «НСШ» ХОР) 
вул. 40 років Перемоги, 79, смт Нова Водолага, Харківська область, 63202 

Тел/факс  (05740) 4-33-84, е-mail: pr.novvod@internatkh.org.ua 

Вебсайт: https://www/http://nv-internat.org.ua, код ЄДРПОУ 22684045 
 

Від  №  

На №______ від _______ 

        

mailto:pr.novvod@internatkh.org.ua
http://nv-internat.org.ua/


7 

 

Додаток 3 

до наказу КЗ «НСШ» ХОР 

02.09.2019 № 188 

Бланк наказу 

 

   КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

02.09.2019                       смт Нова Водолага № ____ 

З наказом від 02.09.2019 № 188 ознайомлені:  

Калашник Л.Б.____ 

Черниш І.В.____ 

Коротецький В.П.____ 

Буряківська Я.С.____ 

Діхтяр Н.В.____ 

Гузенко Л.Т.____ 

Єрмакова О.М.____ 

Єфіменко Ю.В.____ 

Калашник Ю.О.____ 

Курило О.А.____ 

Меренкова Н.В.____ 

Осауленко О.Є.____ 

Тимченко Т.В.____ 

Щебетун В.В.____ 

 

 


