
 
 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Фінансове управління 

 

Н А К А  З 
 

Краснокутськ 

 

від 24 лютого 2021 року                                                                           № 18 

 

Про призначення відповідальної особи 

та затвердження плану заходів 

з охорони праці в фінансовому 

управлінні Краснокутської селищної ради 

 

 

 Відповідно до ст. 13, ст. 15 Закону України «Про охорону праці», Закону 

України «Про пожежну безпеку», з метою посилення контролю за дотриманням 

нормативних актів з питань охорони праці та пожежної безпеки, виконання 

правових, організаційно-технічних, соціально-економічних і лікувально-

профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадкам, 

професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності, н а к а з у ю: 

 

1. Призначити відповідальним за дотриманням вимог державних та галузевих 

законодавчих та нормативних документів з питань охорони праці, дотримання 

правил протипожежної безпеки – головного спеціаліста відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – Сергія СУШИНСЬКОГО. 

 

2. Для забезпечення  дотримання правил безпеки та створення належних умов 

праці затвердити план заходів з охорони праці у фінансовому управлінні  

Краснокутської селищної ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою..  

 

 

Начальник фінансового управління                                                Надія ПІСНА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Наказ фінансового управління  

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району 

Харківської області 

24 лютого 2021року № 18 

 

 

План заходів з охорони праці  

в фінансовому управлінні Краснокутської селищної ради 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

1. 

При прийнятті на роботу працівників 

проводити первинний інструктаж з питань 

охорони праці. 

Сергій 

СУШИНСЬКИЙ 
При потребі 

2. 

Проводити поточний інструктаж 

працівників з питань охорони праці не 

менше ніж один раз на рік, та у разі 

необхідності. 

Сергій 

СУШИНСЬКИЙ 

На протязі 

року 

3. 
Розробити план евакуації працівників 

фінансового управління  

Сергій 

СУШИНСЬКИЙ 

На протязі 

року 

4. 

Забезпечити наявність вогнегасників та 

вчасну їх перезарядку згідно встановлених 

нормативів. 

Олена 

ШЕВЯКОВА 

Сергій 

СУШИНСЬКИЙ 

На протязі 

року 

5. 
Забезпечити наявність аптечки з 

затвердженим переліком медикаментів. 

Олена 

ШЕВЯКОВА 

На протязі 

року 

6. 
Провести інструктаж працівників щодо 

надання першої допомоги потерпілим. 

Сергій 

СУШИНСЬКИЙ 

На протязі 

року 

7. 
Забезпечити дотримування  санітарних 

норм при роботі на комп’ютерній техніці.  

Сергій 

СУШИНСЬКИЙ 

На протязі 

року 

8. 

Забезпечити освітлення робочих приміщень 

згідно нормативів та санітарних вимог 

роботи на комп’ютерній техніці. 

Сергій 

СУШИНСЬКИЙ 

На протязі 

року 

9. 
Перевіряти справність електропроводки та 

електроприладів.  

Сергій 

СУШИНСЬКИЙ 

На протязі 

року 

10. 

До настання опалювального сезону 

провести перевірку системи водяного 

опалення.  

Сергій 

СУШИНСЬКИЙ 

До 15 

жовтня 

 

 

Начальник управління                                                                     Надія ПІСНА 

 


