
 

 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ 

Н А К А З 

 

02.08.2021                                      Краснокутськ                                        № 183 

 

Про навчання та перевірку знань 

заступників директорів закладів 

загальної середньої освіти та 

директорів закладів дошкільної 

освіти з питань охорони праці, 

пожежної та електробезпеки  

 Відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про охорону 

праці», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 

«Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 

100/31552, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, 

підпорядкованих Міністерству освіти і науки України (зі змінами), 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 

304 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 22.11.2017 № 

1514), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за№ 

806/12680, з метою удосконалення роботи по створенню здорових і 

безпечних умов праці, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», н а к а з у ю: 

 

1. Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити участь 

заступників директора загальної середньої освіти у підсумковому занятті та 

перевірці знаньз питань охорони праці, пожежної та електробезпеки. 

12.08.2021 

27.08.2021 

2. Директорам закладів дошкільної освіти взяти участь у підсумковому 

занятті та перевірці знаньз питань охорони праці, пожежної та 

електробезпеки. 

12.08.2021 

27.08.2021 

 



3. Затвердити склад атестаційної комісії по перевірці знань з питань 

охорони праці, пожежної та електробезпеки:  

Голова комісії: 

Тетяна КРАЛЯ – начальник відділу освіти; 

Секретар комісії: 

Ірина ШОСТАК – інженер з охорони праці групи по господарському 

обслуговуванню відділу освіти; 

Члени комісії: 

Ірина ГАПОН – начальник групи по господарському обслуговуванню відділу 

освіти; 

Аліна ТОКАР – голова Краснокутської селищної організації профспілки 

працівників освіти і науки України; 

4. Атестаційній комісії по перевірці знань з питань охорони праці, 

пожежної та електробезпеки:  

4.1. Забезпечити контроль за використанням слухачів засобів 

індивідуального захисту, дотриманням соціального дистанціювання.  

12.08.2021 

4.2. Підготувати та затвердити перелік питань для перевірки знань з  

питань охорони праці, пожежної та електробезпеки. 

До 05.08.2021 

4.3. Результати перевірки знань керівників заклад і загальної середньої 

освіти та установ оформити протоколом відповідної форми.  

До 19.08.2021 

5. Особи, які при перевірці знань з питань охорони праці, пожежної та 

техногенної безпеки показали незадовільні результати, зобов’язані пройти 

повторну перевірку знань, але не пізніше 10 днів з дня проведення перевірки. 

До 23.08.2021 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

 

 

Начальник відділу освіти                                          Тетяна КРАЛЯ 

 

 

 

 

 

 



 

Візи: 

Начальник групи по господарському 

обслуговуванню відділу 

 

  

І. ГАПОН  

Юрисконсульт групи по господарському 

обслуговуванню відділу 

  

А. ЗАМУРЕЙ 

Інженер з охорони праці групи по 

господарському обслуговуванню відділу 

(розробник)                  

  

 

І. ШОСТАК 

 

З наказом ознайомлені:  

 

_______________ Наталія МОМОТ 

_______________ Ольга ЖЕЛНОВА  

_______________ Катерина ПРОВОТОРОВА  

_______________ Юрій ПЕДАН  

_______________ Зоряна КАЗАКОВА  

_______________ Людмила ЦОВМА 

_______________ Світлана МОСКАЛЕНКО  

_______________ Ірина ІВАНІЯ  

_______________ Віктор ІМЕНИННИК  

_______________ Альона  ЖЕЛНОВАЧ  

_______________ Олександра БОГОДУЩЕНКО  

_______________ Лілія ТОКАР  

_______________ Валентина БОРИСЕНКО  

_______________ Тамара КУРИЛО  

_______________ Лариса ПАНЧІШНА 

_______________ Лілія ТЕРТИЩЕВА 

______________   Ніна БОЧАРОВА 

______________ Ольга ОДІНОКОВА 

______________ Ніна ГРИШКО 

______________ Наталія РУДЬ 

______________ Тамара БАСТРИЧ 

______________ Оксана ДЯТЛО 

______________ Наталія МАСЛІЙ  

 

 


