
 
Комунальний заклад 

« Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс » 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

13.06.2019                                                                   № 90  

 

Про затвердження функціональних обов’язків                                                                  

та  призначення  відповідальних  осіб  з  

охорони праці та безпеки життєдіяльності під  

час проведення навчально-виховного процесу  

та у позаурочний час з цілодобовим перебуванням  

вихованців у закладі 

 

 

       Відповідно до вимог Законів України "Про пожежну безпеку", "Про 

охорону праці",  Правил пожежної безпеки в Україні, наказу Міністерства 

освіти і науки України про введення в дію "Положення про організацію роботи 

з охорони праці учасників навчально - виховного процесу в установах і 

закладах освіти" від 01.03.11 № 563 зі змінами, з метою створення належних, 

безпечних і здорових умов праці та навчання під час проведення навчально-

виховного процесу та у позаурочний час з цілодобовим перебуванням 

вихованців 

  

 

НАКАЗУЮ : 

 1.  Затвердити функціональні обов’язки відповідальних осіб, а саме: 

1.1. Функціональні обов’язки відповідального з безпеки життєдіяльності учнів 

1-10 класів та у позаурочний час з цілодобовим перебуванням у закладі. 

Додаток 3 стор. 11-13. 

1.2. Функціональні обов’язки відповідального за електрогосподарство закладу.  

Додаток 4 стор. 14-16. 
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1.3. Функціональні обов’язки відповідального за протипожежний стан закладу. 

Додаток 5 стор. 17-19. 

1.4. Функціональні обов’язки відповідального за безпечну експлуатацію 

будівель, споруд та інженерних мереж закладу. 

Додаток 6 стор. 20-22. 

1.5. Функціональні обов’язки відповідального за охорону праці працівників 

навчального господарства закладу. 

Додаток 7 стор. 23-26. 

2.  Для створення безпечних і здорових умов праці та навчання  під час 

проведення навчально-виховного процесу та у позаурочний час з цілодобовим 

перебуванням вихованців у закладі, призначити: 

2.1. Відповідальним з безпеки життєдіяльності учнів 1-10 класів під час 

проведення навчально-виховного процесу та у позаурочний час з цілодобовим 

перебуванням у закладі – заступника директора з навчально-виховної роботи 

Гриненко В.Г.;                                                                                                                              

2.2. Відповідальним за електрогосподарство закладу - двірника                            

Семененко С.С. (підстава: диплом - Харківський національний технічний 

університет с/х, спеціальність інженер-електрик та  свідоцтво від 

02.10.2018 р. V группа по ЕБ до і вище 1000 В); 

2.3. Відповідальним за протипожежний стан закладу – завідувача 

господарством Сульженко М.П.; 

2.4. Відповідальним за безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних 

мереж закладу - завідувача господарством Сульженко М.П.; 

2.5. Відповідальним за охорону праці працівників навчального господарства  – 

керуючого навчальним господарством Ільїнського Ю.Ф. 

3. Контроль за виконання наказу покласти на інженера з охорони праці 

Насєдкіна О.В.  

 

Директор                                                                      О.А.Хованова                                         

Насєдкін О.В. 
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З наказом № 90  від  13.06.2019 ознайомлені: 

Гриненко В.Г. 

Сульженко М.П. 

Семененко С.С. 

Ільїнський Ю.Ф. 

Насєдкін О.В
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Додаток 1  до наказу № 90   

Комунального закладу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

«Богодухівський спеціальний 

навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради 

від 13.06.2019 р.  

 
 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ  

відповідального  

за безпеку життєдіяльності учнів 1-10 класів під час навчально-

виховного процесу та у позаурочний час з цілодобовим перебуванням 

вихованців у закладі. 

 

             1. Загальні положення  

1.1. Функціональні обов’язки розроблені на підставі нормативно-правових 

актів з охорони праці. 

1.2. При складанні функціональних обов’язків враховані рекомендації з 

організації роботи в закладах освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і 

науки України. 

1.3. Особа, що призначається відповідальною з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та у позаурочний час є 

заступник директора з навчально-виховної роботи.  

1.4. Функціональні обов’язки  є основним документом, що регламентують 

роботу відповідального.  

1.5. Відповідальний призначається наказом  директора закладу. 

1.6. Безпосереднім керівником є директор закладу. 

1.7. Безпосередні підлеглі – педагогічний колектив та учні. 

1.8. У своїй роботі відповідальний керується Конституцією і законами 

України, рішеннями вищестоящих органів управління освітою, статутом і 

наказами закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, що діють 

в закладі, цими функціональними обов’язками, а також розпорядженнями 

директора та рішеннями педагогічної ради закладу, іншими нормативними 

документами з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки,  

безпеки життєдіяльності тощо.  

1.9. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, стаж роботи в галузі - 1 рік.  

 

 2. Функціональні обов’язки  

2.1. Організує роботу з охорони праці та  безпеки життєдіяльності під час 

проведення навчально-виховного процесу та у позаурочний час.  

2.2. Розробляє цілісну  та ефективну систему управління з охорони праці та 

безпекою життєдіяльності. 

2.3. Допомагає здійсненню діяльності кожного педагогічного працівника 
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закладу в роботі направленої на  безпеку життєдіяльності учнів.  

2.4. Здійснює оперативно-методичне керівництво всієї роботи з безпеки 

життєдіяльності.  

2.5. Складає заходи для досягнення встановлених нормативів гігієни праці. 

2.6. Приймає участь у складанні розділу колективної угоди «Охорона праці». 

2.7. Забезпечує дотримання в закладі вимог безпечного проведення 

навчально-виховного процесу. 

2.8. Забезпечує розробку та впровадження інструкцій з безпеки 

життєдіяльності. 

2.9.  Веде облік нещасних випадків з учнями.  

2.10. Очолює комісію з розслідування нещасних випадків з учнями.  

2.11. Організовує і проводить навчання і перевірку знань учнів з безпеки 

життєдіяльності. 

2.12 Контролює якісну та безперебійну роботу систем життєзабезпечення 

(освітлення, опалювання, водопостачання) та справність технологічного 

обладнання й  устаткування під час проведення навчально-виховного 

процесу. 

2.13. Контролює дотримання вимог безпеки життєдіяльності в підрозділах 

закладу.  

2.14. Контролює дотримання норм пожежної безпеки в приміщеннях закладу. 

2.15. Приймає участь у прийманні закладу до нового навчального року та до 

роботи в осінньо-зимовий період. Входить до складу комісії. 

 2.16. Контролює дотримання санітарно-гігієнічного режиму та чистоти і 

порядку у приміщеннях закладу під час проведення навчально-виховного 

процесу. 

2.17. Контролює безпеку життєдіяльності  вихованців під час проведення 

робіт по благоустрою, озеленення і прибирання території закладу. 

2.18. Контролює організацію використання спецодягу, спецвзуття та засобів 

колективного та індивідуального захисту учнів. 

2.19. Складає проекти звітів з питань безпеки життєдіяльності.  

2.20. Складає проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань 

безпеки життєдіяльності. 

  

         3.  Права  

3.1. Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу.  

3.2. Вносить пропозиції директору закладу про притягнення до 

адміністративної відповідальності працівників та учнів закладу винних у 

порушенні законодавчих та інших нормативно-правових актів України з 

питань безпеки життєдіяльності та порушенні правил, що призвели до 

травмування учнів. 

3.3. Вносить пропозиції директору закладу про відзначення, нагородження та 

преміювання працівників закладу за забезпечення високих показників у 

забезпеченні вимог нормативних актів з безпеки життєдіяльності. 

 

        4. Відповідальність  
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4.1. Несе персональну відповідальність за недостатню якість і не своєчасність 

виконання функціональних обов’язків. 

4.2. Несе відповідальність за не виконання розпоряджень директора. 

             

               5. Повинен знати  

5.1. Закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та 

інші законодавчі акти України з питань організації і проведення навчально-

виховного процесу та безпеки життєдіяльності.  

5.2. Основи використання комп’ютерної техніки та оргтехніки 

 

 6.   Охорона праці  

6.1. Проходить навчання і перевірку знань  з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в комісії Департаменту   освіти і науки, чи у курсових 

комбінатах, які мають відповідні ліцензії, при прийомі на роботу та 

періодично (раз на три роки).  

6.2. Вивчає та застосовує в своїй роботі Закони України  і інші нормативно-

правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, 

санітарії та безпеки життєдіяльності, а також своєчасно корегує свої знання із 

зазначених питань з урахуванням змін, що вносяться до цих документів. 

6.3. Забезпечує відповідно до чинного законодавства України і нормативно-

правових актів з питань безпеки життєдіяльності, збереження життя та 

здоров’я учасників навчально-виховного процесу.  

6.4. Керує розробленням і періодичним переглядом інструкцій для 

проведення первинних, повторних та позапланових інструктажів з безпеки 

життєдіяльності для учнів.  

6.5. Контролює проведення вступних інструктажів з безпеки життєдіяльності 

з учнями. 

6.6. Бере участь у проведені, спільно з представниками профспілки  

оперативного адміністративно-громадського контролю за станом безпеки 

життєдіяльності.  

6.7. Контролює внесення питань безпеки життєдіяльності в внутрішні 

нормативні документи, що використовуються в підрозділі. 

6.8. Забезпечує, спільно з профспілкою, систематичний розгляд умов безпеки 

життєдіяльності у підрозділах закладу. 

6.9. Очолює комісію з розслідування нещасних випадків в навчально-

виховному процесі і в побуті, що трапились з учнями закладу. 

З функціональними обов’язками ознайомлена (ий): 

№ 

з/п 

ПІБ відповідальної особи з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Підпис Дата 

1. Гриненко Віта Григорівна  13.06.2019 

2.    

3.    
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Додаток 2 до наказу № 90 

комунального закладу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

«Богодухівський спеціальний 

навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради 

від 13.06.2019 р. 

 
 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ  

відповідального  

за електрогосподарство закладу  

 

               1. Загальні положення  

1.1. Обов’язки розроблені на підставі нормативно-правових актів з охорони 

праці та «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», 

затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 

25.07.2006 року № 258 і зареєстрованого в міністерстві юстиції України 

25.10. 2006 року за № 1143/13017. 

1.2. При складанні функціональних обов’язків враховані рекомендації з 

організації роботи в закладах освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і 

науки України. 

1.3. Особа, що призначається відповідальною за безпечне використання 

електрообладнання є інженером-енергетиком з вищою освітою та має 5-ту 

групу електродопуску. 

1.4. Функціональні обов’язки  є основним документом, що регламентує 

роботу відповідального за безпечне використання електрообладнання (далі – 

відповідальний). 

1.5. Відповідальний призначається директором закладу. 

1.6. Безпосереднім керівником є директор закладу. 

1.7. Безпосередні підлеглі – відсутні. 

1.8. У своїй роботі Відповідальний керується Конституцією і законами 

України, рішеннями вищестоящих органів управління освітою, статутом і 

наказами по закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, що 

діють в закладі, цими функціональними обов’язками , а також 

розпорядженнями директора закладу та «Правилами технічної експлуатації 

електроустановок споживачів», затверджених наказом Міністерства палива 

та енергетики України від 25.07.2006 року № 258 і зареєстрованого в 

міністерстві юстиції України 25.10. 2006 року за № 1143/13017. 

1.9. Кваліфікаційні вимоги – вища освіта, спеціальне навчання в курсовому 

комбінаті з отриманням V групи електробезпеки (електродопуску) або 

середня спеціальна освіта за фахом,  спеціальне навчання в курсовому 

комбінаті з отриманням V групи електробезпеки (електродопуску) та стаж 

роботи 1 рік. 

              Функціональні обов’язки  
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2.1. На відповідального покладається  організація технічного обслуговування 

електроустановок  закладу до мережі розподілу мереж балансової 

приналежності електричних мереж і експлуатаційної відповідності сторін. 

2.2. Відповідальний  є особою що: 

- діє в рамках «Типового положення про електротехнічну службу» ; 

- готує накази по закладу про питання експлуатації електрообладнання 

закладу; 

- організовує проведення і проводить інструктажі з електробезпеки 

працівникам закладу, які мають І і ІІ групу електробезпеки 

(електродопуску) у відповідності зі списком, затвердженим 

директором закладу. Проведення інструктажів фіксується в 

спеціальному журналі реєстрації інструктажів з електробезпеки 

(форма журналу  реєстрації інструктажів з охорони праці); 

- готує проекти наказів про покарання працівників закладу за 

недотримання правил експлуатації електрообладнання. 

2.3. Відповідальний в ході виконання функціональних обов’язків 

зобов’язаний забезпечувати: 

- надійну економічну і безпечну роботу електрообладнання; 

- розробку і впровадження заходів по економії електроенергії, 

зниження норм питомих витрат енергії на одиницю (навчальних 

годин, чи учня); 

- впровадження нових технологій в електрогосподарство, які б 

прияли більш надійній, економічній і безпечній роботі 

електроустановок; 

-  організацію і своєчасне проведення планово-попереджувального 

ремонту і профілактичних робіт з ревізії електрообладнання та 

проведення випробувань електроустановок; 

- систематичний контроль за графіком навантажень закладу, 

розробку і виконання заходів по зниженню навантажень 

енергосистеми, підтримувати режим споживання електроенергії, 

що встановлених енергосистемою; 

- проводити розрахунковий і технічний облік витрат електроенергії; 

- надання працівнику, який працює з електроустановками 

перевірених та випробуваних електротехнічних інструментів, 

засобів особистого захисту та засобів пожежогасіння; 

- виконання приписів державних інспекторів Держгірпромнагляду, 

державних органів електротехнічних служб та рекомендації 

контролюючих служб; 

- виконання розслідувань аварій і відмов роботи електрообладнання 

та електроустановок, а також нещасних випадків, що сталися при 

експлуатації електрообладнання; 

-  ведення технічної документації, розробку необхідних інструкцій і 

положень; 

- своєчасне звітування за встановленими формами з питань 

експлуатації електрообладнання. 
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3. Права  

3.1. Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи закладів закладу.  

3.2. Вносить пропозиції адміністрації закладу з питань покращення умов 

праці працівників, які обслуговують та експлуатують електрообладнання. 

 

4. Відповідальність  

4.1. Несе персональну відповідальність за недостатню якість і не своєчасність 

виконання функціональних обов’язків. 

4.2. Несе персональну відповідальність за збереження здоров’я та життя 

працівників і учнів в процесі виконання своїх функціональних обов’язків. 

4.3. Несе відповідальність за не виконання розпоряджень керівника закладу. 

 

5. Повинен знати  

5.1. Закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та 

інші законодавчі акти України з питань організації і проведення навчально-

виховного процесу та питань експлуатації електрообладнання та 

електроустановок. 

5.2. Основи використання комп’ютерної техніки та оргтехніки. 

 

          6. Охорона праці  

6.1. Проходить навчання і перевірку знань  з питань електробезпеки 

періодично (один раз на рік) в комісії Департаменту  освіти і науки, чи 

курсових комбінатах, які мають відповідну ліцензію на проведення 

навчання та атестації на відповідну групу з електробезпеки. 

 6.2. Вивчає та застосовує в своїй роботі Закони України  і інші нормативно-

правові акти з питань безпечної експлуатації електрообладнання та 

електроустановок та своєчасно корегує свої знання з урахуванням змін, що 

вносяться до цих документів. 

 

З функціональними обов’язками ознайомлена (ий): 
 

№ 

з/п 

ПІБ відповідальної особи за 

пожежну безпеку 

Підпис Дата 

1. Семененко Сергій Сергійович  13.06.2019 

2.    

3.    

4.    
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Додаток 3 до наказу № 90 

комунального закладу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

«Богодухівський спеціальний 

навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради 

від 13.06.2019 р. 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ  

відповідального  

за протипожежний стан закладу 

 
 

 

        1. Загальні положення  

1.1. Обов’язки розроблені на підставі нормативно-правових актів з охорони 

праці та «Правилами пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом 

міністерства внутрішніх справ України від 22.06.1995 р № 400 і 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.07. 1995 р. року за № 

219/755. 

1.2. При складанні функціональних обов’язків враховані рекомендації з 

організації роботи в закладах освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і 

науки України.  

1.3. Особа, що призначається відповідальною за протипожежний стан є 

завідувач господарством закладу.  

1.4. Функціональні обов’язки є основним документом, що регламентують 

роботу відповідального за пожежний захист  закладу  (далі – відповідальний). 

1.5. Відповідальний призначається директором закладу. 

1.6. Безпосереднім керівником є директор закладу. 

1.7. Безпосередні підлеглі – відсутні. 

1.8. У своїй роботі Відповідальний керується Конституцією і законами 

України, рішеннями вищестоящих органів управління освітою, статутом і 

наказами по закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, що 

діють в закладі, цією функціональною інструкцією, а також 

розпорядженнями директора закладу та «Правилами пожежної безпеки в 

Україні», затверджених наказом міністерства внутрішніх справ України від 

22.06.1995 р № 400 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.07. 

1995 р. року за № 219/755. 

1.9. Кваліфікаційні вимоги – вища або середня-спеціальна освіта,  спеціальне 

навчання в курсовому комбінаті з отриманням відповідного посвідчення та 

стаж роботи 1 рік. 

2. Функціональні обов’язки  

2.1. На відповідального покладається  організація технічного забезпечення 

пожежного захисту закладу. 

2.2. Відповідальний  є особою що: 

- діє в рамках «Положення про пожежну безпеку в Україні»; 
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- готує накази по закладу в області  питань пожежної безпеки; 

- організовує проведення і проводить інструктажі з протипожежної 

безпеки працівникам закладу у відповідності зі списком, 

затвердженим директором закладу. Проведення інструктажів 

фіксується в спеціальному журналі реєстрації інструктажів з 

пожежної безпеки (форма журналу  реєстрації інструктажів з 

охорони праці). Інструктажі з пожежної безпеки розділяються на: 

- вступний інструктаж, який проводиться за програмою з пожежної 

безпеки та реєстрацією в спеціальному журналі; 

- первинний інструктаж за програмою первинного інструктажу та 

реєстрації в спеціальному журналі; 

- повторного (раз на рік) і позапланового ( в разі необхідності) за 

програмою з пожежної безпеки та реєстрацією в спеціальному 

журналі. 

- готує проекти наказів про покарання працівників закладу за 

недотримання правил пожежної безпеки. 

2.3. Відповідальний в ході виконання функціональних обов’язків 

зобов’язаний забезпечувати: 

- надійну безаварійну роботу закладу; 

- первинними та технічними засобами пожежогасіння; 

- розробку і впровадження заходів з пожежної безпеки закладу; 

- впровадження нових  засобів пожежогасіння та систем 

автоматичного пожежогасіння та систем сигналізації та 

сповіщення про пожежу; 

-  організацію і своєчасне проведення планово-попереджувального 

ремонту приміщень і профілактичних робіт з ревізії засобів 

пожежогасіння; 

- систематичний контроль за проведенням профілактичного 

обслуговування систем та засобів пожежогасіння; 

- щорічну підготовку наказу про відповідальних за пожежний стан в 

приміщеннях; 

- розробляти і своєчасно переглядати плани евакуації та проводити 

практичні заняття з евакуації; 

- виконувати приписи державних інспекторів Держпгірромнагляду, 

державних органів ДСНС та рекомендації перевіряючих служб; 

- виконання розслідувань аварій і відмов роботи систем 

пожежогасіння, а також нещасних випадків, що сталися в разі 

виникнення пожеж; 

-  ведення технічної документації, розробку необхідних інструкцій і 

положень; 

- своєчасне звітування за встановленими формами з питань 

пожежної безпеки. 

             3.  Права  

3.1 Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу.  

3.2. Вносить пропозиції адміністрації закладу з питань виконання  
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протипожежного режиму, який діє в закладі, згідно «Положення про 

пожежну безпеку в Україні». 

 

4. Відповідальність  

4.1. Несе персональну відповідальність за недостатню якість і не своєчасність 

виконання функціональних обов’язків. 

4.2. Несе персональну відповідальність за збереження здоров’я та життя 

учнів в процесі виконання своїх функціональних обов’язків з питань 

протипожежного захисту. 

4.3. Несе відповідальність за не виконання розпоряджень адміністрації та 

рішень педагогічних зборів колективу закладу 

 

5. Повинен знати  

5.1. Закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та 

інші законодавчі акти України з питань організації і проведення навчально-

виховного процесу та питань пожежної безпеки. 

5.2. Основи використання комп’ютерної техніки та оргтехніки. 

 

              6. Охорона праці  

6.1. Проходить навчання і перевірку знань  з питань пожежної безпеки в 

комісії Департаменту   освіти і науки, чи курсових комбінатах, які мають 

відповідну ліцензію з отриманням відповідного посвідчення та проходить 

повторне навчання раз на три роки.  

6.2. Вивчає та застосовує в своїй роботі Закони України  і інші нормативно-

правові акти з питань пожежної безпеки та своєчасно корегує свої знання з 

урахуванням змін, що вносяться до цих документів. 

 

З функціональними обов’язками ознайомлена (ий): 

 

№ 

з/п 

ПІБ відповідальної особи за 

пожежну безпеку 

Підпис Дата 

1. Сульженко Майя Петрівна  13.06.2019 

2.    

3.    

4.    
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Додаток 4 до наказу № 90  

комунального закладу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

«Богодухівський спеціальний 

навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради 

від 13.06.2019 р. 

 
 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ  

відповідального  

за безпечну експлуатацію будівель, споруд  

та інженерних мереж 

          1. Загальні положення 

 

1.1. Функціональні обов’язки розроблені на підставі нормативно-правових 

актів з охорони праці, а також «Правил безпечної експлуатації будівель, 

споруд та інженерних мереж», затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.05.1997 року № 409.  

1.2. При складанні функціональних обов’язків враховані рекомендації з 

організації роботи в закладах освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і 

науки України. 

1.3. Відповідальний призначається директором закладу. 

1.4. Безпосереднім керівником є директор закладу. 

1.5. Безпосередні підлеглі – працівники по обслуговуванню будівель та 

споруд закладу під час виконання робіт з ремонту будівель і приміщень, а 

також інші працівники закладу під час виконання поточного ремонту 

приміщень закладу. 

1.6. У своїй роботі відповідальний керується Конституцією і законами 

України, рішеннями вищестоящих органів управління освітою, статутом і 

наказами по закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, що 

діють в закладі, цією функціональною інструкцією, а також 

розпорядженнями директора та «Правилами безпечної експлуатації будівель, 

споруд та інженерних мереж», затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.05.1997 року № 409. 

1.7. Кваліфікаційні вимоги – вища освіта та спеціальне навчання у Східному 

експертному центрі і з отриманням посвідчення  або середня спеціальна 

будівельна освіта і спеціальне навчання у Східному експертному центрі з 

отриманням посвідчення та стаж роботи 1 рік. 

 

2. Функціональні обов’язки  

2.1. На відповідального покладається  організація технічної експлуатації 

будівель, споруд та інженерних мереж закладу. 

2.2. Відповідальний  є особою що: 

- діє в рамках «Типового положення про безпечну та надійну 

експлуатацію виробничих будівель та споруд» ; 
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- готує накази по закладу про питання експлуатації будівель, споруд 

та інженерних мереж; 

- веде спостереження за збереженням будівель, споруд та 

інженерних мереж; 

- готує проекти наказів про покарання працівників закладу за 

недотримання правил експлуатації будівель, споруд та інженерних 

мереж. 

2.3. Відповідальний в ході виконання функціональних обов’язків 

зобов’язаний забезпечувати: 

- проведення двічі на рік (восени та весною) загальних технічних 

оглядів. Під час весняних оглядів уточнювати обсяги робіт з 

поточного ремонту будівель, споруд та інженерних мереж. Під час 

осіннього огляду проводити перевірку підготовки будівель, 

споруд та інженерних мереж до роботи в осінньо-зимовий період; 

- щорічно весною готувати проект наказу про затвердження 

директором комісії із загального огляду приміщень закладу до 

роботи в новому навчальному році; 

- заносити результати всіх оглядів будівель, споруд та інженерних 

мереж до спеціальних журналів, а вразі знаходження дефектів, що 

за думкою комісії тягне за собою не задовільну роботу закладу, 

оформлювати їх Актами оглядів, встановленої форми; 

-  керування проведенням ремонтних робіт (капітальних та 

поточних) не залежно хто їх проводить; 

- проводити приймання виконаних поточних робіт. Брати участь у 

комісії з приймання капітальних ремонтів та реконструкцій; 

- брати участь у роботі комісії з приймання приміщень закладу 

зокрема і всього закладу разом до роботи у новому навчальному 

році та роботі у осінньо-зимовий період; 

- очолювати службу спостереження ( в разі її створення) за 

безпечною експлуатацією будівель, споруд та інженерних мереж; 

- виконувати приписи державних інспекторів Держгірпромнагляду, 

державних органів ДСНС, електротехнічних служб та 

рекомендації перевіряючих служб; 

- виконання розслідувань аварій пов’язаних з руйнуванням 

будівель, споруд та інженерних мереж; 

-  ведення технічної документації, розробку необхідних інструкцій і 

положень; 

- своєчасне звітування за встановленими формами з питань 

експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж. 

 

             3. Права  

3.1  Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи навчального  закладу. 

3.2. Вносить пропозиції адміністрації закладу з питань покращення умов 

експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж. 

4. Відповідальність  
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4.1. Несе персональну відповідальність за недостатню якість і не своєчасність 

виконання функціональних обов’язків. 

4.2. Несе персональну відповідальність за збереження здоров’я та життя 

учнів у відповідності виконання своїх функціональних обов’язків. 

4.3. Несе відповідальність за не виконання розпоряджень адміністрації та 

рішень педагогічних зборів колективу закладу. 

 

5. Повинен знати 

5.1. Закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та 

інші законодавчі акти України з питань експлуатації будівель, споруд та 

інженерних мереж під час проведення навчально-виховного процесу. 

5.2. Основи використання комп’ютерної техніки та оргтехніки. 

 

            6.  Охорона праці  

6.1. Проходить навчання і перевірку знань  з питань охорони праці (1 раз на 3 

роки) в комісії Департаменту  освіти і науки, чи курсових комбінатах, які 

мають відповідні ліцензії. 

6.2. Вивчає та застосовує в своїй роботі Закони України  і інші нормативно-

правові акти з питань охорони праці під час експлуатації та проведення 

ремонтних робіт будівель, споруд та інженерних мереж та своєчасно корегує 

свої знання з урахуванням змін, що вносяться до цих документів. 

 

З функціональними обов’язками ознайомлена (ий): 
 

№ 

з/п 

ПІБ відповідального  

за безпечну 

експлуатаціюбудівель, 

споруд  

та інженерних мереж 

 

Підпис Дата 

1. Сульженко Майя Петрівна  13.06.2019 

2.    

3.    

4.    
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Додаток 5  до наказу № 90 

КЗ «Богодухівський СНВК»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

від 13.06.2019 р. 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБО’ЯЗКИ 

відповідального  

за охорону праці робітників тваринницьких приміщень  в навчальному 

господарстві закладу 

            1. Загальні положення  

1.1. Функціональні обов’язки розроблені на підставі нормативно-правових 

актів з охорони праці. 

1.2. При складанні функціональних обов’язків враховані рекомендації з 

організації роботи в закладах освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і 

науки України. 

1.3. Особа, що призначається відповідальною за охорону праці працівників в 

навчальному господарстві є керуючий навчального господарства закладу.   

1.4. Функціональні обов’язки  є основним документом, що регламентує 

роботу відповідального з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 

навчальному господарстві.  

1.5. Відповідальний призначається наказом  директора закладу. 

1.6. Безпосереднім керівником є директор закладу. 

1.7. Безпосередні підлеглі – працівники навчального господарства закладу. 

1.8. У своїй роботі відповідальний керується Конституцією і законами 

України, рішеннями вищестоящих органів управління освітою, статутом і 

наказами закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, що діють 

в закладі, цими функціональними обов’язками, а також розпорядженнями 

директора та рішеннями педагогічної ради закладу, іншими нормативними 

документами з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки,  

безпеки життєдіяльності тощо.  

1.9. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, стаж роботи в галузі -  1рік.  

 2. Функціональні обов’язки  

В безпосередньому підпорядкуванні знаходяться: 

- свинарі; 

- дояри; 

- телятниці; 

- підсобні робітники; 

- сторожі. 

Ільїнський Ю.Ф. – керуючий навчальним господарством закладу  несе 

персональну відповідальність за:  

1.6.1. Збереження життя і здоров’я працівників навчального господарства 

під час виробничого процесу; 

1.6.2. Забезпечення здорових і безпечних умов праці працівників під час 

проведення виробничого  процесу в навчальному господарстві; 

1.6.3.  Організацію роботи з охорони праці в навчальному господарстві;  

1.6.4. Безпечну експлуатацію і догляд приміщень, спорудами і територією 
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навчального господарства відповідно до чинних законодавчих, нормативно-

правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, Державних 

санітарних правил і норм; 

1.6.5.  Забезпечення дотримання працівниками вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, 

вентиляційного обладнання, машин, механізмів,  водогрійних котлів; 

1.6.6. Забезпечення дотримання норм переміщення вантажів, санітарно-

гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень відповідно до чинних 

нормативно-правових актів з охорони праці; 

1.6.7.  Використанням (в разі необхідності ) працівниками спецодягу, 

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту згідно з нормативно-

правовими актами з охорони праці;  

1.6.8. Технічний стан ізоляції електроустановок та електропроводки, 

заземлювальних пристроїв, верстатів і механізмів, водогрійних котлів, 

посудин та створення санітарно-гігієнічних умов у виробничих 

приміщеннях - вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, освітленості 

робочих місць, шуму і вібрації відповідно до чинних нормативно-правових 

актів; 

1.6.9. Організацію навчання та перевірку знань з питань охорони праці  

працівників навчального господарства згідно нормативно-правових актів; 

1.6.10. Розробку і періодичний перегляд інструкцій з охорони праці (один 

раз в 5 років),  під час виконання конкретних господарських робіт, які діють 

у межах закладу; 

1.6.11. Проведення інструктажів з охорони праці працівникам перед 

виконанням господарських робіт згідно нормативно-правових актів з 

охорони праці; 

1.6.12. Участь у проведенні адміністративно-господарського контролю за 

станом охорони праці в навчальному господарстві та  участь у розробленні 

окремого розділу «Охорона праці»  колективного договору (угоди); 

1.6.13.   Повідомлення (терміново) директора  закладу та інженера з охорони 

праці про нещасні випадки, що сталися в навчальному господарстві під час 

проведення господарських робіт та надання першої долікарської допомоги 

потерпілим. 

1.6.14. Проведення своєчасного розслідування нещасних випадків, які 

сталися з працівниками навчального господарства, аналіз обставин 

нещасних випадків та прийняття заходів по їх ліквідації;  

 3.  Права  

3.1. Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи у навчальному 

господарстві.  

3.2. Вносить пропозиції директору закладу про притягнення до 

адміністративної відповідальності працівників та вихованців закладу винних 

у порушенні законодавчих та інших нормативно-правових актів України з 

питань безпеки життєдіяльності, охорони праці та порушенні правил, що 

призвели до травмування працівників у навчальному господарстві.. 

3.3. Вносить пропозиції директору закладу про відзначення, нагородження та 
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преміювання працівників навчального господарства за забезпечення високих 

показників у забезпеченні вимог нормативних актів з охорони праці. 

 4. Відповідальність  

4.1. Несе персональну відповідальність за недостатню якість і не своєчасність 

виконання функціональних обов’язків. 

4.2. Несе відповідальність за не виконання розпоряджень директора.                

5. Повинен знати  

5.1. Закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та 

інші законодавчі акти України з питань організації і безпечного проведення 

виробничої практики вихованців закладу, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності.  

5.2. Основи використання комп’ютерної техніки та оргтехніки 

 6.   Охорона праці  

6.1. Проходить навчання і перевірку знань  з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в комісії Департаменту освіти і науки, чи у курсових 

комбінатах, які мають відповідні ліцензії при прийомі на роботу та 

періодично (раз на три роки).  

6.2. Вивчає та застосовує в своїй роботі Закони України  і інші нормативно-

правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, 

санітарії та безпеки життєдіяльності, а також своєчасно корегує свої знання із 

зазначених питань з урахуванням змін, що вносяться до цих документів. 

6.3. Забезпечує відповідно до чинного законодавства України і нормативно-

правових актів з питань охорони праці, збереження життя та здоров’я 

працівників.  

6.4. Керує розробленням і періодичним переглядом інструкцій для 

проведення первинних, повторних, позапланових інструктажів з охорони 

праці.  

6.5. Бере участь у проведені, спільно з представниками профспілки  

оперативного адміністративно-громадського контролю за станом безпеки 

життєдіяльності та охорони праці в навчальному господарстві.  

6.7. Контролює внесення питань безпеки життєдіяльності та охорони праці в 

внутрішні нормативні документи, що використовуються в підрозділі. 

6.8. Забезпечує, спільно з профспілковою організацією, систематичний 

розгляд умов  охорони праці працівників у навчальному господарстві 

закладу. 

6.9. Приймає участь з розслідування нещасних випадків, які сталися в 

навчальному господарстві під час виробничої практики та виробничого 

процесу.                                                                                                                                     
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З функціональними обов’язками ознайомлена (ий): 

 

№ 

з/п 

ПІБ відповідального за 

охорону праці робітників 

тваринницьких приміщень   

 

Підпис Дата 

1. Ільїнський Юрій Федорович  13.06.2019 

2.    

3.    

4.    

 


