
 ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ШОСТКИНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» 

 

НАКАЗ 

 
09.04.2020р.      м. Шостка    № 144-ОД 

 

Про проведення місячника 

з охорони праці та  

безпеки життєдіяльності 

 

Відповідно до Плану роботи училища на 2019-2020 н. р. на квітень 2020 року припадає 

проведення місячника з охорони праці та безпеки життєдіяльності. У зв`язку з цим   

НАКАЗУЮ: 

1. Провести місячник з охорони праці та безпеки життєдіяльності в терміни 

09.04.2020р –  30.04.2020р. 

2. В рамках місячника затвердити наступні заходи: 

2.1 Внести зміни до складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності: 

- Мигун Н. І., заст. директора з НВР, Куцого В. В., ст. майстра, виключити зі складу комісії;  

- Спєвак А. В., заст. директора з навчально-методичної роботи, Великоконь С. М., завідувачу 

господарства, включити до складу комісії. 

2.2 Великоконь С. М., завідувачу господарства, відповідальній за пожежну безпеку, 

перевірити наявність планів евакуації, стан евакуаційних виходів, засобів пожежогасіння; 

2.3 Відповідальним за навчання з питань охорони праці Мигун Н. І., Куцому В. В. закінчити 

до 28.04.2020р. навчальний курс для закріплених працівників з реєстрацією у журналі обліку знань 

з питань охорони праці; 

2.4 Никлонському А.С., майстру в/н, інженеру з охорони праці, спланувати та провести з 

використанням дистанційних засобів перевірку знань з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, електробезпеки, медичної допомоги у працівників закладу 28 

– 29 квітня 2020 року; 

2.5 Никлонському А.С., майстру в/н, інженеру з охорони праці, переглянути інструкції з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності, за необхідності внести зміни; 

2.6. Майстрам виробничого навчання закріплених за групами: 

2.6.1. провести у дистанційній формі виховні заходи на теми: «Вірусна інфекція. Міфи та 

реальність», «Пожежна безпека. Засоби пожежогасіння», 

2.6.2. розмістити посилання на проведений захід у своєму блозі (гугл-класі, інші платформи) 

навчальної частини; 

2.7. Відповідальним за кабінети, майстерні, лабораторії: 

2.7.1. провести інвентаризацію засобів захисту, засобів та складу медичної аптечки; 

2.7.2 подати звіт про заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у кабінеті (майстерні, 

лабораторії) до 30.04.2020р шляхом надсилання на пошту ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» 

vpu19@ukr.net (з поміткою для А. Никлонського); 

3 Никлонському А.С., майстру в/н, інженеру з охорони праці: 

3.1. Організувати розміщення інформації про заходи в рамках проведення місячника з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності в училищі. 

3.2. Довести наказ до відома вищевказаних працівників. 

 

 


