
ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАКАЗ

“26” липня 2022 р. N . Житомир Л? 73

Про організацію проведення навчання 
працівників коледжу з питань охорони праці 
за інструкцією № 8, утворення комісії для 
проведення перевірки знань з питань 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 
на 2022-2023 навчальні роки

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 
лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указу Президента України від П березня 2022 
року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного етапу в Україні», 
затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року № 21Ч-ІХ, пункту 8 
Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), пункту 
16 розділу III Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, 
організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства 
освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 18 квітня 2006 року № 304 (у редакції наказу Міністерства освіти і 
науки України від 22 листопада 2017 року № 1514), зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 806/12680, а також 
на виконання підпункту 14 пункту 2 розділу III та підпункту 5 пункту 1 розділу 
IV Положення про організацію роботи з охорони праві та безпеки 
життєдіяльності учасників освітнього процесу затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 р. № 1669, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 року за № 100/31552., з урахуванням 
доручення Прем’єр-міністра України від 10.06.2022р. № 14.) 29/1-22 щодо 
підготовки закладів освіти до 2022/23 навчального року, забезпечення 
проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року, створення безпечних умов 
перебування здобувачів освіти у коледжі з урахуванням збройної агресії 
Російської Федерації, а також з урахуванням інструктивно-методичних 
рекомендацій викладених у додатку до листа Міністерства освіти і науки 
України від 11.07.2022 р. № 1/7707-22, та з метою забезпечення безпечного 
перебування здобувачів освіти під час перебігу навчально-виховного процесу 
2022/23 навчального року,
НАКАЗУЮ:

1. Керівнику підрозділу з охорони праці коледжу Олександру СІВЧЕНКУ 
для ознайомлення викладачів коледжу із змістом, затвердженні наказом від 
20.06.2022 року № 57, інструкцією №8 з охорони праці, забезпечити до 01 
серпня 2022 року розміщення вказаної інструкції на сайті коледжу у розділі 
«Охорона праці».



2. Утворити комісію для проведення перевірки знань працівників і 
викладачів з охорони праці та безпеки життєдіяльності у наступному складі: 
голова комісії-заступник директора коледжу з АГР Василь ДЕМЯНОВ, члени 
комісії- керівник підрозділу з охорони праці коледжу Олександр СІВЧЕНКО, 
інженер В’ячеслав ТАРАСЕНКО, завідувач господарством Зінаїда ПЕТРУК.

3. У період із 01 вересня по 15 вересня 2022 р. утвореній комісії поетапно 
провести перевірку знань з охорони праці працівників і викладач в коледжу. За 
результатами проведеної перевірки скласти протокол перевірки знань з охорони 
праці встановленого зразка із підписами працівників про проходження 
перевірки. Відповідальний за складання протоколу-керівник підрозділу з 
охорони праці коледжу Олександру СІВЧЕНКУ

4. Наказ довести до відома працівників і викладачів коледжу для виконання.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. директора Микола ТИМОШЕНКО
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