
 

 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 

 

12.05.2021                                      Краснокутськ                                         №110  

 

Про затвердження комісії з 

перевірки знань з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

працівників закладів освіти  

 

 

 На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону праці» та 

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, 

підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304 (у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 22.11.2017 № 1514), 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за № 

806/12680,керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», н а к а з у ю: 

 

 

1. Затвердити  склад комісії для з перевірки знань з охорони праці та безпеки  

життєдіяльності працівників закладів освіти: 

Голова комісії: Тетяна КРАЛЯ – начальник відділу освіти, молоді та 

спорту; 

Члени комісії:  

Валентина КОЛОНТАЄВСЬКА – заступник начальника відділу освіти, 

молоді та спорту; 

Ірина ГАПОН– начальник групи по господарському обслуговуванню 

відділу освіти, молоді та спорту; 

Ірина ШОСТАК– інженер з охорони праці групи по господарському 

обслуговуванню відділу освіти, молоді та спорту; 

 



Аліна ТОКАР - голова Краснокутської селищної організації профспілки 

працівників освіти і науки України; 

2. Комісії для перевірки знань працівників закладів освіти з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності здійснювати перевірку знань  за графіком 

(додається). 

Постійно 

3. Інженеру з охорони праці групи по господарському обслуговуванню 

відділу освіти, молоді та спорту Ірині ШОСТАК  підготувати документацію 

для проведення перевірки знань працівників освіти. 

До 17.05.2021 

4. Керівникам закладів освіти забезпечити присутність всіх працівників на 

заліку з перевірки знань з охорони праці та  безпеки життєдіяльності. 

Згідно з графіком 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                         Тетяна КРАЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Додаток  

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту 

від 12.05.2021  № 110 

 

 

Графік перевірки знань працівників закладів освіти  

з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 

 

№ 

з/п 

Категорія працівників Зданий залік Планується Примітки 

1 Директори закладів 

відпочинку з денним 

перебуванням при закладах 

загальної середньої освіти 22.05.2019 18.05.2021 

 

2 Відповідальні за газове та 

теплове господарство 
червень-

липень2018 

червень-

липень 2021 

 

3 Оператори газових 

котелень/котелень, що 

працюють на твердому паливі 

червень-

липень 2020 

червень-

липень 2021 

 

 


