ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
30.07.2012

№ 168

Про затвердження переліку робіт
з підвищеною небезпекою
На

виконання наказу Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005

№ 15
НАКАЗУЮ:
1. .Затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються
обслуговуючим персоналом школи-інтернату (додаток 1).
2. Відповідальною за надання допуску до робіт з підвищеною небезпекою
призначити заступника з АГЧ Редьку В.М.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи

Н.І.Пенкіна
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Додаток 1
до наказу КЗ «Кочетоцька
загальноосвітня санаторна школаінтернат І-ІІІ ступенів Харківської
обласної ради
30.07.2012 № 168

ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ,
які виконуються обслуговуючим персоналом комунального закладу
«Кочетоцька загальноосвітня санаторна школа – інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради
Роботи, які
виконуються по
нарядам
Електрозварювальні,
газополум'яні роботи.

Роботи в колодязях,
шурфах, траншеях,
котлованах, бункерах,
камерах і колекторах.

Роботи, які
виконуються за
розпорядженням
Ремонт освітлювальних
мереж в умовах
особливої безпеки і
вище 5 м. від основи
підлоги або перекриття.
Ремонт та
обслуговування
розподільчих та силових
установок.
Роботи по улаштуванню
мереж заземлення.
Роботи по виконанню
ППР
електрообладнання.
Засклення вікон.
Малярні роботи на
висоті більше 1,5 м.

Роботи, які
виконуються в
порядку поточної
експлуатації
Роботи по відновленню
надписів на корпуса та
кожухах
електрообладнання.
Зняття показників
електролічільників.
Визначення наявності
або відстутності
напруги.
Вимірювання сили току
токовимірювальними
клещами в
електроустановках до
1000в.
Огляд стану
електроустановок.
Невідкладні роботи по
виправленню
несправностей, які
загрожують нормальній
експлуатації
електроустановок
Ремонт магнітних
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пускачів, пускових
кнопок автоматів,
рубільників та іншого
обладнання.
Заміна плавких вставок
запобіжників
Ремонт освітлювальної
електропроводки та
світильків,
розташованих на висоті
не більше 5 м., а також
заміна електроламп та
чистка світильників
Догляд за щітками
електродвигунів
Находження
несправностей
Перевірка стану
захисного заземлення та
занурення
Роботи на копіювальних
та розмножувальних
машинах
Інженер з охорони праці

Захарова Л.В.
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З наказом від 30.07.2012 № 168 ознайомлені:
Редька В.М.

_____________

Захарова Л.В.

_____________

Захарова., 05746-262-17

