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Н А К А З 

31 березня 2017 року                                                                                            №15 

Про створення комісії 

з перевірки знань працівників 

з питань охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-

XII, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, та з метою організації 

перевірки знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити комісію з перевірки знань працівників з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності (далі — комісія) у складі: 

Голова комісії – Максютенко В.В., заступник директора з ГЧ  

Члени комісії:  Курило В.Г., завгосп Петриківської філії 

                          Козлович Ю.В., завгосп Малопетриківської філії 

                          Дудка І.В, голова КСС  

                          Клешня С.О., заступник голови КСС 

Комісії у своїй роботі керуватися Типовим положенням про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом 

Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, 

Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
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охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, 

підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, а також чинним у 

дошкільному навчальному закладі Положенням про навчання з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності. 

3.Голові комісії : 

3.1. До 19.04.2017 скласти перелік питань для перевірки знань працівників з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

3.2. До 20.04.2017 скласти та подати на затвердження план-графік перевірки 

знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

4.Комісії до 27.04.2017 провести перевірку знань працівників відповідно до 

тематичного плану і програми навчання з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

5.Голові комісії до 30.04.2017 надати керівнику дошкільного навчального 

закладу для контролю належно оформлені протоколи перевірки знань з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

6.Контроль за виконанням цього наказу  покласти на заступника директора по 

ГЧ Максютенка В.В., завгоспа Петриківської філії Курила В.Г., завгоспа 

Малопетриківської філії Козловича Ю.В. 
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