УКРАЇНА
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Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
28.01.2013

Кочеток

№ 46

Про введення в дію інструкцій з
охорони
праці
та
безпеки
життєдіяльності
Відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про охорону
праці», «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»,
затверджених наказом Державного Комітету України з нагляду за охороною
праці від 26.01.2005 р. № 15 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 р. за № 231/10511 та наказів Міністерства освіти України «Про
введення в дію Положення про організацію роботи з охорони праці учасників
навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» від 01.08.2001 р.
№563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 р. за №
969/6110 і «Про затвердження Положення про Порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,
підприємствах, підпорядкованих міністерству освіти і науки України» від
18.04.2006 р. «304, і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
07.07.2005 р за № 806/12680

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію з 28.01.2013 року наступні інструкції з охорони праці та безпеки
життєдіяльності
№ п/п/

№

Назва

інструкції

1

204

Інструкція з безпеки життєдіяльності при проведенні
занять з хореографії

2

205

Інструкція з безпеки життєдіяльності (правила безпечної
поведінки у зимовий період)

3

206

Інструкція з охорони праці про правила безпечної
поведінки у зимовий період

2. Заступнику директора по виховній роботі Степановій О.М., заступнику
директора з адміністративно-господарської роботи Редьці В.М.:
2.1.Провести роботу щодо введення в дію вищезазначених інструкцій з охорони
праці та безпеки життєдіяльності
28.01.2013
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи

Н.І.Пенкіна
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З наказом від 28.01.2013 № 46 ознайомлені:
Захарова Л.В.

Інженер з ОП

_______________

Редька В.М.

Заступник директора з АГЧ

_______________

Степанова О.М.

Заступник директора по ВР

_______________
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