
УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ №12
ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

06.08.2019 №104

Про перегляд  та розробку  посадових інструкцій,
функціональних обов’язків, програм з питань охорони праці
та безпеки життєдіяльності, інструкцій  з охорони праці, 
пожежної безпеки, електробезпеки, безпечної поведінки учнів, 
безпеки  проведення дослідів та безпеки життєдіяльності для 
учасників освітнього процесу

Відповідно  до  плану  роботи  з  охорони  праці  навчального  закладу,  Положення  про
організацію  роботи  з  охорони  праці  та  безпеки  життєдіяльності  учасників  освітнього
процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 26 грудня 2017 року № 1669, Положення про розробку інструкцій з охорони
праці»  (пункти 6.1, 6.2) затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці
Міністерства праці та соціальної політики України  від 29.01.1998 року № 9 (ДНАОП 0.00-
4.15-98)  та  з  метою  попередження  травматизму  серед  учасників  освітнього процесу,
підвищення персональної відповідальності за стан робочих місць

НАКАЗУЮ:
1.Керівникам структурних підрозділів: заступнику директора з навчально-виховної роботи
Оніщенко  В.А.,  заступнику  директора  з  господарської  роботи  Гончаренко  Г.М.   та
відповідальному  за  організацію  роботи  з  охорони  праці  заступнику  директора  з
навчально-виховної роботи Бугай Л.І.:
1.1.  Переглянути  та  доопрацювати  перелік  посадових  інструкцій,  функціональних
обов’язків,  програм з  питань  охорони праці  та  безпеки  життєдіяльності,  інструкцій   з
охорони праці,  пожежної  безпеки,  електробезпеки,  безпечної  поведінки  учнів,  безпеки
проведення дослідів та безпеки життєдіяльності для учасників освітнього процесу,  який
розроблено  на  підставі  затвердженого  штатного  розпису  відповідно  до  «Державного
класифікатора України. Класифікатора професій», Державних правил безпеки для кабінетів
підвищеної небезпеки, освітніх  програм.

До 12.08.2019 р.
1.2.  Опрацьований  перелік,  зміни  чи  доповнення  до  нього  в  разі
зміни  назви  професії,  впровадження  нових  видів  робіт  чи  професій  подати  на
затвердження. 

До 12.08.2019 р.
1.3.   Затверджений перелік надати всім керівникам структурних  підрозділів установи.

До 12.08.2019 р.
1.4. Згідно з вищезазначеним переліком переглянути та допрацювати у відповідності до змін
чинного  законодавства  посадових  інструкцій,  функціональних  обов’язків,  програм  з
питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, інструкцій  з охорони праці, пожежної
безпеки,  електробезпеки,  безпечної  поведінки  учнів,  безпеки   проведення  дослідів  та
безпеки життєдіяльності для учасників освітнього процесу, термін дії яких закінчився.

До 12.08.2019 р.
1.5  Присвоїти кожній інструкції індивідуальний номер .

http://osvita.ua/legislation/other/2516/


До 12.08.2019 р.
2.Затвердити  посадові інструкції, функціональних обов’язків, програм з питань охорони
праці  та  безпеки  життєдіяльності,  інструкцій   з  охорони  праці,  пожежної  безпеки,
електробезпеки,  безпечної  поведінки  учнів,  безпеки   проведення  дослідів  та  безпеки
життєдіяльності для учасників освітнього процесу (перелік інструкцій додається).

12.08.2019 р.
3.Відповідальному за організацію роботи  з охорони праці Бугай Л.І забезпечити:
3.1   Контроль за своєчасним переглядом інструкцій у відповідності до вимог.

         Постійно
3.2  Реєстрацію  і  видачу  інструкцій  у  журналах  реєстрації  та  обліку
видачі інструкцій.

До 15.08.2019 р.
4.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 

Директор школи Н.В. Малик

З наказом ознайомлені: Л.І. Бугай
В.А. Оніщенко
Г.М. Гончаренко




