
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

15.06.2022 смт Нова Водолага                                     №130 

 

Про закріплення  приміщень за працівниками  

та призначення відповідальних за стан охорони 

праці, пожежної  безпеки та безпеки 

життєдіяльності у 2022/2023 навчальному році 

 

На підставі статті 13 Закону України "Про охорону праці", пункту 4.1.3. 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України  від 26.12.2017 №1669, та з метою 

створення безпечних умов проведення освітнього процесу у  2022/2023 

навчальному році в Комунальному закладі «Нововодолазька  санаторна школа» 

Харківської обласної ради 

 НАКАЗУЮ: 

1. Закріпити  наступні приміщення за працівниками, в  яких вони відповідальні 

за стан охорони праці, електробезпеки,  пожежної  безпеки та безпеки 

життєдіяльності: 

- кабінет хімії, біології – Водолажченко Т.В.; 

- кабінет  інформатики – Буклей С.І.; 

- кабінет історії – Семенюра Л.П., Романов С.О.; 

- кабінет обслуговуючої праці – Щербак І.Б.; 

- кабінет англійської мови – Скляр І.І.; 

- кабінет математики – Губа Т.А. ; 

- кабінет географії – Ольховська Н.В.; 

- кабінет фізики – Єрмаков С.Ю.; 

- кабінет української мови та літератури – Курило О.А.; 

- спортивний зал – Скляр В.В.; 
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- кабінет світової літератури – Антоненко О.І.; 

- кабінет естетики – Жукова І.К.; 

- кабінет початкових класів  № 4 – Атанасова Т.Г.; 

- кабінет початкових класів № 5 – Орда І.Г.; 

- кабінет початкових класів № 6 – Панченко Л.Є.; 

- кабінет початкових класів № 7 – Лютко О.М.; 

- приміщення харчоблоку, обідньої зали – Ольховська Я.О.; 

- приміщення газової котельні – Коротецький В.П; 

- приміщення пральні – Толста В.А., Тищенко І.М.; 

- приміщення продовольчої комори, льоху – Кондратенко Л.О.; 

- приміщення комори м’якого одягу – Пальчик Т.Я.; 

- приміщення складу будівельних матеріалів та побутового  інвентарю – 

Хорошайло С.І.; 

- приміщення для пошиття та ремонту одягу – Шелудько С.Ф.;  

- приміщення бухгалтерії – Буряківська Я.C.; 

- приміщення гаражу – Федоренко В.О., Хлистун В.П.; 

- приміщення розподільчих щитів – Мухай В.П.; 

- приміщення бібліотеки – Меренкова Н.В.; 

- приміщення  медичного блоку – Діхтяр Н.В.; 

- приміщення гуртожитку – Черниш І.В.; 

- кабінет психолога – Старець Т.В.; 

- приміщення актового залу – Звенигородська І.В; 

- приміщення лікувальної фізкультури№1 – Золочевська  Л.М. ; 

- приміщення лікувальної фізкультури № 2 – Коротецька С.А. ; 

- приміщення стоматолога – Бугай О.В.; 

- приміщення  озокериту, ароматерапії та фізіотерапії – Коваль Ю.В.; 

2. Вищевизначеним працівникам слідкувати за дотриманням правил охорони 

праці, пожежної безпеки  та безпеки життєдіяльності в закріплених за ними 

приміщеннях.     

                                                                                    Постійно                                                     
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3. Інженеру з охорони праці Калашник Ю.О. ознайомити вищезазначених осіб 

з даним наказом.                                                                                                     

                                                                                                                    До 31.08.2022 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

В.о. директора                                                                                   Л. КАЛАШНИК 

 

Юлія КАЛАШНИК 

 

З наказом  від 15.06.2022 №130 ознайомлені: 

Єрмаков С.Ю.__________ 

Водолажченко Т.В.___________ 

Антоненко О.І._________ 

Щербак І.Б.____________ 

Скляр І.І.____________ 

Губа Т.А.____________ 

Скляр В.В.______________ 

Курило О.А.___________ 

Ольховська Я.О._____________ 

Коротецький В.П._____________ 

Тищенко І.М..______________ 

Толста В.А.___________ 

Кондратенко Л.О.___________ 

Пальчик Т.Я._____________ 

Хорошайло С.І.__________ 

Шелудько С.Ф.__________ 

Федоренко В.О.___________ 

Хлистун В.П.___________ 

Мухай В.П.______________ 

Меренкова Н.В.___________ 

Діхтяр Н.В._____________ 

Черниш І.В._____________ 
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Романов С.О.__________ 

Старець Т.В._________ 

Звенигородська І.В.__________ 

Коваль Ю.В.___________ 

Золочевська Л.М._________ 

Коротецька С.А.____________ 

Бугай О.В._____________ 

Атанасова Т.Г.____________ 

Орда І.Г.___________ 

Панченко Л.Є.___________ 

Лютко О.М._________ 

Ольховська Н.В._________ 
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