
ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАКАЗ

“26” липня 2022 р. м. Житомир №74

Про призначення відповідальних осіб
за організацію роботи з питань охорони праці, 
безпеки життєдіяльності у коледжі та окремих 
структурних підрозділах, навчальних групах, 
кабінетах, лабораторіях, майстерні тощо 
на 2022/23 навчальний рік

На виконання підпункту 14 пункту 2 розділу III та підпункту 5 пункту 1 
розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників освітнього процесу затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 26.12.2017 р. № 1669, зареєстрованого з Міністерстві 
юстиції України 23 січня 2018 року за № 100/31552, з урахуванням доручення 
Прем’єр-міністра України від 10.06.2022р. № 14529/1-22 щодо підготовки закладів 
освіти до 2022/23 навчального року, забезпечення проходження остіньо-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. Призначити керівника підрозділу з охорони праці коледжу Олександра 
СІВЧЕНКА відповідальною посадовою особою за організацію роботи з питань 
охорони праці, безпеки життєдіяльності у коледжі з урахуванням специфіки 
діяльності коледжу під час збройної агресії Російської Федерації.

2. Відповідальність за організацію роботи з питань охорони праці, ведення і 
збереження журналів реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, техногенної безпеки у структурних підрозділах коледжу 
покладається безпосередньо на керівників структурних підрозділів, завідувача 
навчально-виробничою майстернею, завідувача їдальнею, завідувачів 
гуртожитками, тощо.

3. Відповідальність за організацію роботи, ведення і збереження журналів реєстрації 
інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, техногенної безпеки у 
академічних навчальних групах під час перебігу навчально-виховного процесу 
2022/23 навчального року покласти на кураторів навчальних груп.

4. Відповідальність за організацію роботи, ведення і збереження жургалів реєстрації 
інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, техногенної безпеки у 
кабінетах, лабораторіях, на об’єктах проходження навчальної практики, під час 
практичного водіння автотракторної техніки покладається на завідувачів 
кабінетами, лабораторіями, об’єктів проходження навчальної практики, майстрів



виробничого навчання з практичного водіння автотракторної техніки.

5. При направленні здобувачів освіти за межі коледжу на екскурсії, спортивні 
• заходи, у місця організованого масового відпочинку тощо, а також при 
направленні здобувачів освіти для проходження практики за межами коледжу 
завідувачі відділеннями, організатори екскурсій, масових заходів тощо 
заздалегідь повідомляють керівника підрозділу з охорони праці коледжу 
Олександра СІВЧЕНКА для можливості своєчасного проведення останнім 
інструктажів з охорони праці і безпеки життєдіяльності із фіксацією під 
особистий підпис у спеціальних журналах інструктажів.

6. Керівнику підрозділу з охорони праці коледжу Олександру СІВЧЕНКУ 
забезпечити розміщення на сайті коледжу у розділі «Охорона праці» необхідної 
нормативної документації з питань охорони праці та зразків типових, примірних 
інструкцій для структурних підрозділів коледжу.

7. У разі необхідності отримання роз’яснень, консультативної допомоги при 
.вирішенні питань пов’язаних з організацією роботи з питань охорони праці та 
безпеки життєдіяльності звертатись до керівника підрозділу з охорони коледжу 
Олександра СІВЧЕНКО через доступні канали зв’язку із використанням 
сучасних технологій. Контакти: тел.+38 (067) 96-754-00; viber +3? (067) 96-754- 
00; e-mail: savto_zt@ukr.net., а також активні «Telegram», «WhatsApp».

Наказ довести до відома заступників директора, завідувачік' відділеннями, 
кураторів навчальних груп та керівників структурних підрозділів.

В. о. директора Микола ТИМОШЕНКО
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