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Державний навчальний заклад 
«Охтирський центр професійно-технічної освіти»

Н А К А З
24.03.2021 № 57

м. Охтирка

Про проведення Місячника 
з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності

З метою створення здорових та безпечних умов навчання і праці, запобігання випадків 
травматизму, високого рівня виробничої санітарії, забезпечення глибоких знань працівників 
та учнів, дотримання правил електробезпеки, пожежної безпеки, безумовного виконання 
законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку»

НАКАЗУЮ:
1. В термін з 01 по ЗО квітня 2021 року провести Місячник з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності.
2. Призначити відповідальними за проведення Місячника інженера з охорони прані 

Бову К.С., завідувача філії Кальченко О.О., завідувача відокремленим навчальним 
підрозділом Кузуба П.В.

3.Затвердити заходи щодо проведення Місячника з охорони праці (додаються).
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор ДНЗ 
«Охтирський центр ПТО»

Юрисконсульт
С.В.Безпалько

А.В.Горобець

омлена: 
.С.Бова 

О. О. Кальченко 
П.В.Кузуб



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом директора 
ДНЗ «Охтирський центр НТО» 
від 24,03.2021 р. № 57

ЗАХОДИ
Державного навчального закладу 

«Охтирський центр професійно-технічної освіти» 
щодо проведення Місячника з охорони праці

№
з/п

Зміст заходу Дата проведення Відповідальний

1. Правові та організаційні
1.1 Провести засідання постійно діючої комісії з 

питань охорони праці, призначити 
відповідальних за проведення заходів протягом 
місяця.

01.04.2021 Члени комісії

1.2 Проінформувати колектив працівників, учнів 
шляхом вивішення оголошень.

До 02.04.2021 Члени комісії

! 1.3 Перевірити нормативні документи :
- наявність законодавчих актів;

наявність нормативних актів, які 
затверджуються директором ;
- інструкції з охорони праці;
- журнали реєстрації інструктажів з охорони 
праці та техніки безпеки;
- матеріали атестації робочих місць.

05.04-09.04.2021 Горобець А.В. 
Ковбаса В.Г.

Бова К.С. 
Безпалько С.В. 
Кальченко О.О. 

Кузуб ГІ.В.

1.4

1

Перевірити стан куточків з охорони праці в 
навчальних майстернях, кабінетах, 
лабораторіях.

_____ _• . .....  . ..  .

12.04.2021 Ковбаса В.Г. 
Бова К.С. 

Кальченко О.О. 
Кузуб П.В.

2. Охорона праці в галузі
2.1 Провести навчання з працівниками з питань 

безпеки життєдіяльності та охорони праці.
12.04.-15.04.2021 Члени комісії 

(дистанційно)
2.2 Провести перевірку з питань охорон'и праці 16.04.2021 Члени комісії 

(дистанційно)
2.3 Перевірити оснащення майстерень :

- запобіжні надписи, сигнальні фарбування, 
знаки безпеки;
- справність станків, інструментів, запобіжних 
пристроїв;

справність вентиляції, водопостачання, 
опалення, освітлення.

12.04.-16.04.2021 Бова К.С. 
Ковбаса В.Г. 

Кальченко О.О. | 
Кузуб П.В.

|
Пожежна безпека

3.1. Перевірити наявність інструкцій та інших 
нормативних документів з пожежної безпеки

15.04.-16.04.2021 Желада Д.С. 
Басова В.І. 

Колодочка В.М.
Ковбаса В.Г. 

Коропченко Л.В.
3.2 Перевірити плани евакуації, порядок 

оповіщення людей на випадок пожежі.
19.04.-21.04.2021 Желада Д.С. 

Басова В.І. 
Колодочка В.М.

Ковбаса В.Г. 
Коропченко Л.В.

3.3 Перевірити наявність та стан первинних засобів 
пожежогасіння.

19.04.-21.04.2021 Желада Д.С. 
Басова В.І.


