
 
 

Виконавчий комітет Первомайської міської ради 

Відділ освіти 

 

НАКАЗ 

 

м. Первомайський 

 

04.01.2021           № 39 

 

Про складання графіку перевірки 

закладів освіти з питань охорони праці і  

безпеки життєдіяльності на 2021 рік 

 

На виконання ст. 15 Закону України «Про охорону праці», «Типового 

положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04), «Положення про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти» затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 року N 1669 зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 23.01.2018 року за N 100/31552, з метою 

своєчасного проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення 

шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним 

випадкам під час проведення освітнього процесу, що створюють загрози життю 

або здоров’ю працівників та здобувачів освіти в закладах освіти,  

НАКАЗУЮ: 

1. Спеціалісту з охорони праці відділу освіти виконкому Первомайської міської 

ради Ірині Петруніній  скласти графік на 2021 рік щодо  проведення перевірок 

закладів освіти з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності. 

2. Керівникам закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти  



 під час перевірки надати спеціалісту з охорони праці відділу освіти 

безперешкодний доступ до будівель, приміщень та нормативно-правових актів 

з питань охорони праці. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти     Аліна САДЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ: 

начальник відділу освіти 

виконавчого комітету 

Первомайської міської ради 

___________ Аліна САДЧЕНКО 

від 04.01.2021 р.  № 39 

 

Г Р А Ф І К 

перевірок закладів освіти з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 

службою охорони праці відділу освіти виконавчого комітету Первомайської 

міської ради на 2021 рік. 

 

№ з/п 
Вид перевірки та назва закладу Дата Примітка 

1 комплексне вивчення стану роботи 

з питань охорони праці ІРЦ 

19.01.2021 р.  

2 комплексне вивчення стану роботи 

з питань охорони праці ЗДО № 17 

26.01.2021 р.  

3 
комплексне вивчення стану роботи 

з питань охорони праці ліцею № 7 

28.01.2021 р.  

4 

комплексне вивчення стану  роботи 

з питань охорони праці 

Грушинський ЗДО 

11.02.2021 р.  

5 

комплексне вивчення стану роботи 

з питань охорони праці 

Ржавчицький ЗДО 

15.02.2021 р.  

6 

комплексне вивчення  стану роботи 

з питань охорони праці 

Ржавчицької філії  ліцею №3 

«Успіх» 

17.02.2021 р.  

7 

комплексне вивчення стану роботи 

з питань охорони праці 

Грушинської філії ліцею №3 

«Успіх» 

19.02.2021 р.  

8 комплексне вивчення стану роботи 

з питань охорони праці ЗДО № 14 

22.02.2021 р.  

9 комплексне вивчення стану роботи 

з питань охорони праці ЗДО № 16 

24.02.2021 р.  

10 комплексне вивчення стану роботи 

з питань охорони праці ліцею № 5 

04.03.2021 р.  

11 комплексне вивчення стану роботи 

з питань охорони праці ліцею № 6 

17.03.2021 р.  

12 комплексне вивчення стану роботи 

з питань охорони праці ЗДО № 10 

22.03.2021 р.  



13 комплексне вивчення стану роботи 

з питань охорони праці БДЮТ 

26.03.2021 р.  

14 комплексне вивчення стану роботи 

з питань охорони праці ліцею № 2 

05.04.2021 р.  

15 комплексне вивчення стану роботи 

з питань охорони праці МРЦ 

08.04.2021 р.  

16 комплексне вивчення стану роботи 

з питань охорони праці ліцею № 3 

«Успіх» 

15.04.2021 р.  

17 комплексне вивчення стану роботи 

з питань охорони праці ЗДО № 4 

22.04.2021 р.  

18 комплексне вивчення стану роботи 

з питань охорони праці ДЮСШ 

07.05.2021 р.  

19 перевірка готовності таборів 

відпочинку з денним перебуванням 

19.05.2021 р.-

22.05.2021 р. 

 

20 перевірка стану роботи з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності ліцею № 6 

14.09.2021 р.  

21 перевірка стану роботи з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності ЗДО № 5 

17.09.2021 р.  

22 перевірка стану роботи з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності ІРЦ 

21.09.2021 р.  

23 перевірка стану роботи з питань 

охорони праці безпеки 

життєдіяльності ліцею № 2 

24.09.2021 р.  

24 перевірка стану роботи з 

питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності Грушинський ЗДО 

27.09.2021 р.  

25 перевірка стану роботи з 

питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності Ржавчицький ЗДО 

29.09.2021 р.  

26 перевірка стану роботи з 

питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності Ржавчицької філії  

ліцею №3 «Успіх» 

01.10.2021 р.  

27 перевірка стану роботи з 

питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності Грушинської філії 

ліцею №3 «Успіх» 

04.10.2021 р.  

28 перевірка стану роботи з 

питань охорони праці, безпеки 

06.10.2021 р.  



життєдіяльності ЗДО № 4 

29 перевірка стану роботи з 

питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності ЗДО № 17 

08.10.2021 р.  

30 перевірка стану роботи з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності ЗДО № 14 

11.10.2021 р.  

31 перевірка стану роботи з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності ліцею № 7 

15.10.2021 р.  

32 перевірка стану роботи з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності ЗДО № 10 

04.11.2021 р.  

33 перевірка стану роботи з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності ЗДО№ 16 

12.11.2021 р.  

34 перевірка стану роботи з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності ліцею № 5 

18.11.2021 р.  

35 перевірка стану роботи з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності ліцею № 3 «Успіх» 

29.11.2021 р.  

36 комплексне вивчення стану роботи 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності ЗДО № 5 

06.12.2021 р.  

37 перевірка стану роботи з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності МРЦ 

09.12.2021 р.  

38 перевірка стану роботи з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності ДЮСШ 

14.12.2021 р.  

39 перевірка стану роботи з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності БДЮТ 

16.12.2021 р.  

 

 

спеціаліст з охорони праці   

відділу освіти   ________________ Ірина ПЕТРУНІНА 

 

 

 

 

 

 



 

З наказом № 39 від 04.01.2020  ознайомлені: 

 

директор ліцею № 2  _______________________Ю. БАРАБАН 

директор ліцею № 3 

«Успіх»                      _______________________О. СУХАРЕВА 

директор ліцею № 5  _______________________О. СТОЦЬКА 

директор ліцею № 6  _______________________В. ЄРМОЛЕНКО 

директор ліцею № 7  _______________________Г. ТЕРЕЩЕНКО 

директор Грушинського НВК_______________________З. БАРДІНА 

завідувач Ржавчицької філії 

ліцею №3 «Успіх»                  _______________________ Л.КОЛЄСНІК  

директор ЗДО № 4  _______________________А.ЧИСТОПРУДОВА 

директор ЗДО № 5  _______________________С. КОФАН 

директор ЗДО № 10  _______________________Л. МІКУЛІНА 

директор ЗДО № 14  _______________________Н. ХОМА 

директор ЗДО № 16  _______________________І. ГУБАНОВА 

директор ЗДО № 17  _______________________І. КОЛОВАНОВА 

директор Грушинського ЗДО ______________________ А. КОТЛЯРЕНКО 

директор Ржавчицького ЗДО ______________________ Т. БАКАЙ 

директор МРЦ            _______________________Г. КОЗАЧОК 

директор БДЮТ            _______________________Ю. ПОТАПОВА 

в.о. директора ДЮСШ  _______________________С. МИРОНЕНКО 

директор ІРЦ                           _______________________Ю.РІШКО 

спеціаліст з охорони праці 

відділу освіти   _______________________І. ПЕТРУНІНА 

 

 


