
 

   ОХТИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 

ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

 

02.09.2019                                       м. Охтирка                                   № 138-о/д     

 

Про організацію роботи з охорони праці 

 

         Відповідно до Положення  про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в установах, закладах освіти,  

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.11.2017 

року № 1669  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018                    

№ 100/31552,   Закону України “Про охорону праці”, Типового положення 

про службу охорони праці, затвердженого наказом державного комітету 

України по нагляду за охороною праці від 15.11.2004 року № 255  (із змінами 

затвердженими наказом Мінсоцполітики від 31.01.2017 № 148) та 

зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 01.12.2004 року за № 

1526/10125,  Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що 

сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах 

(затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 31.08.2001 № 616 

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013                         

№ 1365) зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2013 р. за 

№ 1809/24341, для здійснення перспективної та поточної роботи з охорони 

праці та пожежної безпеки та з метою створення  безпечних умов праці 

учасникам освітнього процесу  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити відповідальним за організацію роботи з охорони праці, 

дотримання здорових і безпечних умов навчання, норм і правил техніки 

безпеки, санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах, пожежної 

безпеки з всіма учасниками освітнього процесу, проведення інструктажів з 

охорони праці на робочому місці з учителями-предметниками заступника 

директора з навчально-виховної роботи Іваннікову Л.П. 

2.Створити комісію з охорони праці та дотримання правил техніки 

безпеки у складі : 

- Іваннікова Л.П. – заступник директора з навчально-виховної роботи; 

- Дюкарєва Н.П.- заступник директора з господарської роботи; 

- Єрмоленко Н.І.. – заступник директора з виховної роботи; 

- Якименко І.М.– голова ПК; 

- Копил В.В. – вчитель фізичної культури. 

3.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Іванніковій Л.П.: 

          1) Організувати роботу з охорони праці, пожежної безпеки в школі 

відповідно до вимог чинного законодавства. 



    2) Організувати контроль за безпекою навчальних приладів та ТЗН. 

  3) Упорядкувати нормативні документи з охорони праці відповідно до 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього 

процесу в установах, закладах освіти. 

   4) Розробляти та проводити періодичний огляд інструкцій з охорони 

праці та техніки безпеки. 

   5) Контролювати дотримання вимог безпеки на час проведення 

лабораторних та практичних робіт. 

   6) Контролювати своєчасність інструктажу з ТБ та реєстрацією у 

журналі. 

   7) Припинити навчальний процес у разі створення небезпечних умов 

праці. 

   8) Виявляти обставини нещасних випадків з учнями, вести Журнал 

реєстрації нещасних випадків з учнями, що трапилися під час освітнього 

процесу та Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями, що сталися в 

позаурочний час. 

 3.Призначити відповідальним за проведення заходів щодо запобігання 

травматизму і професійних захворювань серед технічного персоналу, 

дотримання вимог техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки 

під час експлуатації виробничого і енергетичного обладнання, машин і 

механізмів, проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з 

технічним персоналом заступника директора з господарської роботи 

Дюкарєву Н.П. 

 4.Заступнику директора з господарської роботи Дюкарєвій Н.П.: 

   1) Вести Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві, Журнал 

реєстрації нещасних випадків працівників невиробничого характеру та 

Журналу перевірки знань з ТБ у персоналу з  електронебезпеки. 

    2) Дотримуватись вимог охорони праці при експлуатації основної 

будівлі та господарських будівель, технологічного та електричного 

устаткування, здійснювати їх періодичний огляд та організацію поточного 

ремонту. 

   3) Забезпечити безпеку під час проведення вантажно-

розвантажувальних робіт. 

   4) Організувати дотримування вимог пожежної безпеки за справністю 

засобів пожежегасіння. 

  5) Забезпечити поточний контроль за санітарно-гігієнічним станом усіх 

приміщень школи. 

   6) Забезпечити навчальні кабінети, майстерні та інші приміщення 

устаткуванням та інвентарем, що відповідають вимогам правил і норм ТБ. 

  7) Організувати проведення щорічних вимірів опору ізоляції 

електроустановок та електропроводки обладнання заземлення, періодичних 

випробувань і свідчень, систем опалювання, аналіз повітряного середовища 

та вміст пилу, газів і пари шкідливих речовин, заміри освітлювання, 

наявність радіації, шуму в приміщенні згідно з правилами і нормами з 

забезпечення життєдіяльності. 



   8)  Організувати навчання, проведення інструктажу під час прийому на 

роботу   технічного персоналу з записом до Журналу реєстрації ввідного 

інструктажу з безпеки праці, а також періодичні, поточні інструктажі з 

записом до Журналу реєстрації інструктажу з безпеки праці на робочому 

місці. 

   9) Організувати розробки інструкцій з охорони праці за видами робіт 

для технічного персоналу. 

    10) Придбати та видавати спецодяг та інші індивідуальні засоби 

захисту. 

 5. Призначити відповідальними за дотримання норм і правил техніки 

безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки, забезпечення безпечного 

стану робочих місць, пристроїв, інструментів, спортивного обладнання, 

проведення інструктажів з охорони праці під час занять та проведення 

позаурочних заходів з учнями  завідуючих кабінетами: 

- кабінет географії -  Зайка І.М.; 

- кабінет фізики – Спіцина І.І.; 

- кабінет біології – Грицай Л.І.; 

- кабінет хімії – Рубан О.А.; 

- кабінету інформатики №1 – Невдачина Р.М.; 

- кабінет інформатики №2 – Текуч Д.І. 

- майстерня з обробки деревини та обробки металу – Голод В.Г.; 

- майстерня з обслуговуючої праці – Кривобок С.В. 

- спортивна зала – Копил В.В. 

 6.Призначити відповідальними за дотримання норм і правил техніки 

безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки, забезпечення безпечного 

стану робочих місць, проведення інструктажів з охорони праці під час 

проведення гурткової роботи та спортивних секцій з учнями заступника 

директора з виховної роботи Єрмоленко Н.І. та керівників :  

Гурток «Юний художник» Небитова Ю.В. 

Гурток «ЮІР» Чалова М.М. 

Гурток «Юні рятівники» Єрмоленко Н.І. 

Гурток «Літературне читання» Демешко Л.С. 

Гурток «Бісероплетіння» Окорокова М.М. 

Гурток «Сувенір» Кривобок С.В. 

Гурток естрадного співу Приходько В.І. 

Гурток «Волейбол» Копил С.В. 

Гурток «Футбол» Сиротюк А.В. 

Гурток «Школа безпеки» Карєв С.Є. 

 7.Завідуючим кабінетами та керівникам гурткової роботи : 

     1) Вести постійний контроль за станом робочих місць, навчальних 

устаткувань, наочного знаряддя, спортивного інвентарю. 

     2) Контролювати наявність протипожежного устаткування та медичних 

засобів, засобів індивідуального захисту, наявність наочної агітації, 

інструкцій. 



 3) Вести Журнал інструктажу з безпеки життєдіяльності. 

    4) Повідомляти керівника закладу про умови проведення занять, про 

нещасні випадки, що сталися під час занять. 

      5) Нести персональну відповідальність за всі нещасні випадки, що 

трапилися під час навчально-виховного процесу внаслідок порушень норм і 

правил ТБ, охорони праці. 

 8.Вчителям - предметникам, класним керівникам 1-11 класів : 

      1) Нести персональну відповідальність за безпечне проведення 

освітнього процесу. 

      2) Надавати долікарську допомогу у разі нещасного випадку, 

оперативно повідомляти про кожний випадок. 

      3) Відповідно до Правил проведення навчально-виховного процесу 

реєструвати проведення інструктажу з тими, хто навчається в спеціальному 

журналі. 

 4) Здійснювати постійний контроль за дотримання правил ТБ. 

 9. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з охорони 

праці та пожежної безпеки підлеглими працівниками на своїх робочих 

місцях. 

 10. Здійснювати постійний контроль за вчасним  проходженням 

диспансеризації учасників навчально-виховного процесу. 

 11. Посилити результативність оперативного контролю з охорони 

праці, пожежної безпеки в школі. 

 12. За результатами оперативного контролю з охорони праці, пожежної 

безпеки своєчасно видавати накази, подавати інформацію у відділ освіти. 

 13. Забезпечити виконання нормативних документів з охорони праці, 

ТБ, розпоряджень Охтирського міськрайонного управління  Головного 

управління Сумської  області Держпродспоживслужби в Сумській області,                                                                 

пожежного нагляду, інспекції з охорони праці. 

 14. Оперативно повідомляти про нещасний випадок у вищий керівний 

заклад. 

 15.  Забезпечити проведення ввідного інструктажу з учасниками 

освітнього процесу  та його реєстрацією у журналі. 

 16. Нести персональну відповідальність за  забезпечення вимог  Закону 

України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення” у освітньому процесі. 

 17. Забезпечити вчасне проходження медичних оглядів, навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці підлеглими працівниками. 

 18. Здійснювати профілактичну роботу щодо попередження 

травматизму. 

 19.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директор школи                                                                          І.А.Шульженко 

З наказом ознайомлені: 

Прізвище, ім’я, по батькові Підпис Дата 

Балюк Людмила Іванівна    

Баглик Інна Юріївна   



Биковська Тетяна Григорівна    

Борисенко Любов Григорівна    

Бойко Яна Миколаївна   

Бовкунова Ніна Іванівна   

Брень Євген Дмитрович   

Вашева Галина Анатоліївна   

Воронько Тетяна Олександрівна    

Ворона Олександр Михайлович   

Гармаш Людмила Олександрівна    

Говорун Світлана Дмитрівна   

Голод Віктор Григорович    

Гончар Надія Іванівна   

Геращенко Валентина Іванівна   

Громак Жанна Дмитрівна   

Грицай Жанна Михайлівна    

Грицай Людмила Іванівна    

Довгань Олена Іванівна   

Дюкарєва Наталія Петрівна   

Демешко Лариса Сергіївна   

Дядечко Наталія Олексіївна   

Дубович Інна Миколаївна   

Дударенко Ніна Василівна   

Душенко Богдана Михайлівна   

Єрмоленко Надія Іванівна   

Єременко Євген Олександрович   

Жовнер Тетяна Володимирівна    

Зайка Інна Миколаївна    

Ігнатченко Любов Володимирівна    

Іваннікова Людмила Петрівна   

Карєв Сергій Євгенович   

Карєва Маргарита Вадимівна   

Кривоколіско Тетяна Анатоліївна   

Кривич Ольга Володимирівна   

Корабельська Людмила Миколаївна   

Колодяжна Валентина Володимирівна   

Копил В’ячеслав Вікторович    

Копил Ірина Олександрівна    

Кудрейко Лілія Олександрівна   

Кулик Наталія Іванівна    

Кулініч Наталія Миколаївна    

Кучер Юлія Олександрівна   

Кучмай Ліана Петрівна    

Кривобок Світлана Володимирівна    

Луцик Станіслав Миколайович   

Малежик Анна Володимирівна   

Марченко Ірина Борисівна    

Мельник-Мотренко Лариса Миколаївна    

Мирошніченко Ольга Миколаївна    

Мироняк Оксана Василівна   

Мих Анна Анатоліївна   



Наумов Сергій Васильович    

Небитова Юлія Віталіївна    

Невдачина Раїса Миколаївна    

Нещеретна Лариса Анатоліївна   

Овчаренко Віта Олександрівна   

Огнівенко Світлана Анатоліївна   

Окорокова Марія Миколаївна   

Пасішна Ольга Миколаївна    

Полуйко Вікторія Олександрівна   

Приходько Віра Іванівна    

Приходько Наталія Григорівна    

Радько Роман Вікторович   

Рубан Оксана Анатоліївна    

Рудь Світлана Василівна    

Савченко Олена Анатоліївна   

Сиротюк Андрій Віталійович   

Сидоренко Наталія Миколаївна   

Селегей Тамара Миколаївна   

Сідельник Сергій Миколайович    

Смага Марія Володимирівна    

Спіцина Ірина Іванівна    

Тарабан Світлана Олександрівна   

Требухова Ольга Михайлівна     

Тараскіна Лідія Василівна   

Терес Ольга Петрівна   

Текуч Дмитро Іванович   

Хилько Людмила Борисівна    

Хоменко Валентина Миколаївна    

Чалова Марина Миколаївна    

Чепусенко Віра Іванівна   

Чумак Наталія Сергіївна    

Шандиба Тетяна Віталіївна    

Шведченко Тетяна Юріївна   

Якименко Інна Миколаївна    

Яковенко Наталія Василівна    

Яковлєва Людмила Миколаївна    

         


