
 

 

 

Міжрегіональний Центр професійної перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців м. Хорол Полтавської області 

 

НАКАЗ 

 

 30.03.2020                   м. Хорол                                  №  

 

Про проведення місячника з безпеки  

життєдіяльності (БЖД)  та охорони праці (ОП) 

 

       Відповідно до Плану освітньої роботи Міжрегіонального центру на квітень 2019-

2020н.р.,  з метою підвищення уваги керівників підрозділів та педагогічних працівників 

до створення належних умов праці, навчання, виховання, відпочинку, вивчення та 

використання на практиці правил основ безпеки життєдіяльності, мобілізації працівників, 

учнів та слухачів на попередження травматизму та загибелі особового складу при 

виникненні різного роду надзвичайних ситуацій 

 

НАКАЗУЮ 

 

1. Провести в Центрі з 01 по 30 квітня 2020 року місячник з безпеки життєдіяльності та 

охорони праці. 

2. Затвердити План заходів із проведення місячника з БЖД та ОП  в Міжрегіональному 

Центрі. Додається на 4-ьох аркушах. 

3. Даний наказ та План заходів із проведення місячника з БЖД та ОП  розмістити на 

сайтах Центру. 

4. Контроль за виконанням заходів  покласти на заступників директора  Центру 

Демиденка С.В. та Курмаша П.В. 

5. Розглянути на нараді керівництва в квітні 2020 року інформацію про хід проведення 

місячника з безпеки життєдіяльності та охорони праці  в Центрі. 

6. Контроль за виконанням даного наказу в цілому покласти на інженера з охорони праці 

Гречку В.О. 

 

    Директор Центру                          В.І. Заєць 

 

    П ОГОДЖЕНО: 
    Інженер з ОП _____________В.О. Гречка 

    

     Ознайомлені:  

                        __________ С.В. Демиденко 

                        __________ П.В. Курмаш 

                        __________ В.В. Литвишко 

                      ___________ О.В. Зайцев 

                      ___________ О.І. Семенюта 

                     ___________  Т.М. Лисенко 

                      ___________ В.А. Барановський                    

                      ___________ А.О. Котенко                                          

                      ___________О.І. Покотило 

                      ___________В.А. Дешева                         

                     ___________ Н.І. Лелюх 

                      

                        ___________ Т.С. Перепечина 

                         ___________ В.Г. Устименко 

                          __________  С.С. Донець  

                         ___________ Ю.В. Портянник 

                         ___________ М.І. Назаренко 

                         ___________  Початко В.І. 

                         ___________ С.В. Копичко 

                         ___________  Є.В. Фролов 

                         ___________  Фенько Л.П. 

                         ___________  Носенко Г.М. 

                         ___________  Гузь П.А.



                                                                                                                 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом директора Центру 

№        від 30.03.2020року 

 

 

ПЛАН 

заходів із проведення місячника з безпеки життєдіяльності та охорони 

праці в Міжрегіональному Центрі  у  квітні 2020 року 

 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Відмітки 

про 

виконан-

ня 

1 2 3 4 5 

1.  Підготувати інформаційні плакати 

щодо проведення місячника з БЖД та 

ОП. Вивісити їх у навчальному 

корпусі, гуртожитку, на всіх 

дільницях Центру. Ознайомити 

особовий склад з метою проведення 

місячника 

До 01.04.20 Інженери з ОП, 

керівники 

дільниць 

 

2.  Перевірити посівні агрегати та іншу 

техніку, задіяну у весняно-польових 

роботах на предмет забезпечення 

безпечних умов праці 

До 03.04.20 Старший 

майстер, 

механіки, 

інженери з ОП 

 

3. Поновити куточки з цивільного 

захисту на тему: «Якщо ви потрапили 

у небезпечну ситуацію» 

До 10.04.20 Заступник голови 

комісії з НС 

 

4. Перевірити стан приміщень, будівель, 

технічних споруд та прилеглих 

територій до закладу і вжити заходів 

по недопущенню аварійних ситуацій  

До 10.04.20 Завідувачі 

господарств, 

керівники 

дільниць 

 

 

5. Перевірити стан дотримання планово-

попереджувальних ремонтів 

електроустановок, електромереж, 

засобів захисту та наявність  написів 

на силових шафах, щитах  освітлення, 

рубильниках, відповідність  

параметрам  каліброваних плавких 

вставок 

 

До 10.04.20 

 

 

 

 

 

Технік-енергетик, 

інженери з ОП  

 

 

6. Провести випробування підйомних 

засобів, компресорів, оформити 

відповідні акти та поновити надписи 

згідно вимог 

 

 

До 10.04.20 

 

Зав. НВМ 

 

 



1 2 3 4 5 

7. Перевірити комплектність та стан 

утримання підвальних приміщень 

гуртожитку і навчальних корпусів 

згідно санітарно-технічних вимог для 

можливого тимчасового розміщення 

особового складу Центру  

До 10.04.20 Голова комісії з 

евакуації, 

завідувачі 

господарств, 

інженери з 

охорони праці 

 

8. Перевірити якість проведення 

інструктажів водіїв колісних 

транспортних засобів  з безпеки 

дорожнього руху 

До 12.04.19 Голова  служби 

БДР 

 

9.  Перевірити первинні засоби 

пожежогасіння, поновити знаки 

безпеки і надписи та шляхи евакуації 

на випадок виникнення пожежі 

 

До 17.04.20 Керівники 

дільниць, технік-

енергетик 

 

 

10.  Розчистити  гілки  дерев, що 

знаходяться в місцях проходження 

ліній електропередач на територіях 

Міжрегіонального Центру 

До 17.04.20 Технік-енергетик, 

завідувачі 

господарств  

 

11. Здійснити перевірку виконання 

положень розділу з охорони праці у 

колективному договорі 

До 17.04.20 Члени комісії з 

підготовки 

редакції 

колективного 

договору на 2017-

2020 роки 

 

 

12. Провести технічне обслуговування 

пожежних кранів, та перевірити їх 

працездатність шляхом пуску води з 

реєстрацією результатів у 

спеціальному журналі обліку 

технічного обслуговування 

До 24.04.20 Коменданти 

гуртожитків, 

відповідальні за 

пожежну безпеку 

 

13. Поновити інформаційно-довідкові 

куточки з безпеки життєдіяльності 

(охорони праці) у навчальних 

кабінетах, лабораторіях, бібліотеці та 

гуртожитку 

До 28.04.20 Завідувачі 

кабінетів, 

лабораторій,  

бібліотекарі, 

вихователі 

 

14. Виявити учнів, які мають власні 

транспортні засоби. Провести з ними 

індивідуальну роботу. 

До 28.04.20 Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

15.  Провести бесіди з учнями Центру 

з питань дотримання правил 

дорожнього руху для пішоходів, 

велосипедистів та при проїзді в 

транспорті.  

 

До 28.04.20 Кл. керівники, 

майстри в/н 

 



1 2 3 4 5 

16. Провести в Центрі День охорони 

праці у рамках Всесвітнього дня 

охорони праці   
 

28.04.20 Служба охорони 

праці 

 

 

17. Перевірити наявність посадових та 

робочих інструкцій на робочих 

місцях, інструкцій з охорони праці, 

інструкцій з  пожежної безпеки для 

кабінетів, лабораторій і майстерень. 

При необхідності інструкції поновити 

 

До 30.04.20  Керівники 

дільниць, 

інженери з ОП 

 

 

18. Провести цільові  інструктажі з 

безпеки життєдіяльності для учнів 

навчальних груп щодо правил 

безпечного поводження на водоймах 

у весняно-літній період. 

 

 

До 30.04.20 Керівники 

фізичного 

виховання, 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

19. Привести в належний стан спортивні  

майданчики 

 

До 30.04.20 Керівники 

фіз. виховання 

 

 

20. Організувати проведення 

позапланових інструктажів з охорони  

праці та пожежної безпеки на всіх 

робочих місцях 

Протягом 

місяця 

Заст. директора з  

НВхР, НВР,                           

старші майстри, 

керівники 

дільниць 

 

21. Перевірити наявність та стан ведення 

журналів реєстрації інструктажів у 

підрозділах Центру 

Протягом 

місяця 

Інженери з ОП  

22. Організувати рейди перевірки 

санітарного стану кабінетів, 

лабораторій, майстерень, кімнат 

гуртожитку 

Протягом 

місяця 

Комісія з ОП, 

члени профкому 

 

23. Організувати проведення бесід 

протиалкогольного змісту серед учнів 

та працівників 

Протягом 

місяця 

Сестри медичні, 

класні керівники, 

вихователі, 

керівники 

підрозділів 

 

24. Випустити тематичну стіннівку, 

присвячену проведенню місячника з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, висвітлювати хід 

виконання заходів на сайтах 

навчального закладу 

Протягом 

місяця 

Інженери з ОП   

 

                                      Інженер з ОП                                     В.О.  Гречка 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


