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№ 
п/п 

Назва заходу Термін 
виконання 

Відповідальна 
особа 

Примітка 

1 2 3 4 5 
1. Скласти та затвердити План 

заходів із охорони праці ВСП 
«ТФК ТНТУ» на 2022 рік. 

грудень  
2021р.-
січень 
2022р. 

інженер з ОП 
Кицкай Л.І. 

 

2. Проводити аналіз та оновлення 
законодавчо-нормативної бази з 
питань охорони праці, електро- 
та пожежної безпеки в галузі 
освіти.  

протягом 
року 

інженер з ОП 
Кицкай Л.І., 

пров. інженер 
Швець П.О. 

 

3. Проводити вступні інструктажі з 
охорони праці, пожежної безпеки 
та електробезпеки з 
новоприйнятими працівниками. 

протягом 
року 

інженер з ОП 
Кицкай Л.І., 

пров. інженер 
Швець П.О. 

 

4. Ознайомлення учнів та студентів 
з правилами внутрішнього 
розпорядку і дотримання техніки 
безпеки у фаховому коледжі. 

до  
10.09.2022р. 

Заступник 
директора з НВР, 

викладачі, 
майстри в/н 

 

5. Оновити та затвердити інструкції 
з охорони праці, пожежної 
безпеки та електробезпеки для 
працівників залежно від виду 
робіт, професії та посади (у тому 
числі педагогічних і науково-
педагогічних працівників). 

січень-
лютий 
2022р. 

заст. директора з НР 
Волошин В.Н., НР 
Шевчук Я.Д., НВР 
Королюк Р.І., НВР 
Мартин Г.М., АГР 
Кашуба Н.П., зав. 
відділень коледжу 
Кутко О.М., 
Залуцька Н.В., 
Приймак В.А., 
Кодлюк І.В., ст. 
майстер Каретін 
В.М., інженер з ОП 
Кицкай Л.І.,  
пров. інженер 
Швець П.О. 

 

6. Проводити інструктажі з охорони 
праці з працівниками фахового 
коледжу. 

протягом 
року 

керівники 
структурних 
підрозділів 

 

7. Проводити інструктажі з охорони 
праці та пожежної безпеки під 
час виробничої практики учнів і 
студентів, слухачів. 

згідно 
графіку 

керівники практик  

8. Організовувати навчання 
відповідальних за 
електрогосподарство і газове 
господарство, працівників 
професій підвищеної небезпеки, 
електротехнічного персоналу та 
працівників котельні в 
спеціалізованих організаціях. 
 

згідно 
графіку 

Заступник директора 
з АГР Кашуба Н.П., 

інженер з ОП 
Кицкай Л.І., пров. 

інженер Швець П.О.  
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9. Здійснювати контроль щодо 

організації проведення навчання 
з питань охорони праці учасників 
освітнього процесу ВСП «ТФК 
ТНТУ». 

протягом 
року 

інженер з охорони 
праці Кицкай Л.І. 

 

10. Провести в ВСП «ТФК ТНТУ» 
заходи щодо відзначення 
міжнародного дня охорони праці. 

квітень 
2022 р. 

заст. директора з 
НВР Мартин Г.М., 
голови ЦК і МК, 
класні керівники, 
викладачі 

 

11. Провести технічний огляд, 
планову заміну та 
перезаправлення наявних 
первинних засобів 
пожежогасіння навчально-
виробничих приміщень ВСП 
«ТФК ТНТУ». 

протягом 
року 

пров. інженер 
Швець П.О. 

 

12. Провести планову перевірку 
технічного стану 
електрощитових. 

згідно 
графіку 

пров. інженер 
Швець П.О. 

 

13. Провести планові вимірювальні 
та випробувальні роботи 
електроустановок та 
електропристроїв на 
відповідність до вимог ПТЕ та 
ПТБ на об’єктах фахового 
коледжу. 

згідно 
графіку 
 2022 р. 

заст. директора з 
АГР Кашуба Н.П., 
пров. інженер 
Швець П.О. 

 

14. Поновлення і встановлення 
планів евакуації людей і майна 
на випадок пожежі ВСП «ТФК 
ТНТУ». 

до серпня 
2022р. 

Заст. директора з 
АГР Кашуба Н.П., 

пров. інженер 
Швець П.О.  

 

15. Провести перевірку готовності 
навчально-виробничих 
приміщень фахового коледжу до 
початку 2022-2023 н.р. 

до  
01.09.2022 р. 

керівники 
структурних 
підрозділів, комісія з 
питань ОП 

 

16. Провести заходи щодо 
попередження випадків 
виробничого та побутового 
травматизму з учасниками 
освітнього процесу та іншими 
працівниками фахового коледжу. 

протягом 
року 

Мартин Г.М.,  
Кутко О.М., 
Кодлюк І.В., 
Залуцька Н.В., 
Приймак В.А., 
Каретін В.М., 
керівники 
структурних 
підрозділів 

 

17. Підготувати документацію щодо 
перевірки пожежних кранів і 
рукавів на водопровідність. 

2 рази в рік заст. директора з 
АГР Кашуба Н.П., 
пров. інженер 
Швець П.О. 

 

18. Брати участь у розслідуванні 
нещасних випадків із учнями, 
студентами, слухачами, 
працівниками фахового коледжу.  

протягом 
року 

комісії з відповідних 
напрямків роботи 
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19. Проводити первинні, повторні, 
позапланові та цільові 
інструктажі ОП, БЖД, ПБ із 
учнями, студентами, слухачами, 
працівниками ВСП «ТФК 
ТНТУ». 

протягом 
року 

керівники 
структурних 
підрозділів, 
керівники робіт, 
класні керівники 

 

20. Проводити роз’яснювальну 
роботу щодо вимог державної 
політики у сфері охорони праці, 
бесіди і консультації зі 
здобувачами освіти щодо 
дотримання техніки безпеки та 
пожежної безпеки у фаховому 
коледжі та в побуті. 

протягом 
року 

класні керівники, 
викладачі 

 

21 Проводити в ВСП «ТФК ТНТУ» 
профілактичні та дезінфекційні 
заходи щодо запобігання 
поширенню короновірусу 
COVID-19.  

до 
закінчення 

карантинних 
заходів 

заст. директора з 
АГР Кашуба Н.П., 
пров. інженер 
Швець П.О. 

 

22. Організовувати заходи щодо 
попередження нещасних 
випадків і дорожньо-
транспортного травматизму 
серед учнів, студентів і 
працівників фахового коледжу.  

протягом 
року 

керівники 
структурних 
підрозділів, 
керівники робіт, 
класні керівники 

 

23. Передплатити періодичні 
видання з питань охорони праці, 
БЖД та пожежної безпеки. 

протягом 
року 

зав. бібліотеками  

24. Підготовити звіт  про стан 
охорони праці та безпеки 
життєдіяльності в ВСП «ТФК 
ТНТУ». 

грудень 
2022 р. 

інженер з ОП 
Кицкай Л.І. 

 

 
 
 
Інженер з охорони праці     Любов КИЦКАЙ 
 
Погоджено: 
Заст. директора з НР     Віталій ВОЛОШИН 
 
Заст. директора з НР     Ярослав ШЕВЧУК 
 
Заст. директора з НВР     Галина МАРТИН 
 
Заст. директора з НВР     Ростислав КОРОЛЮК 
 
Заст. директора з АГР     Назар КАШУБА 
 
Головний бухгалтер     Роман ДІЛАЙ 
 
Пров. юрисконсульт        Людмила КОРОЛЮК 
 
Голова профкому           Оксана КУТКО 


