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Про затвердження інструкцій з охорони
праці та пожежної безпеки в апараті 
Михайлівської сільської ради та її 
виконавчих органах
 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», на підставі 
Положення про розробку інструкцій з охорони  праці,  затвердженого  
наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та 
соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 (у редакції наказу 
Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2017 року № 526), 
затвердженого в Міністерстві юстиції України 21 червня 2017 року за № 
779/30647, керуючись пунктом 20 статті 42 та пунктом 8 статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити інструкції з охорони праці в апараті Михайлівської 
сільської ради та її виконавчих органах, що додаються: 

1) Інструкцію з охорони праці для посадових осіб та працівників 
апарату Михайлівської сільської ради та її виконавчих органів. 

2) Інструкцію інженера по охороні праці.
3) Інструкцію з охорони праці для водія легкового автомобіля.
4) Інструкцію з охорони праці для прибиральника службових 

приміщень.
5) Інструкцію з охорони праці з електробезпеки.
6) Інструкцію з охорони праці при роботі на комп`ютерах. 
7) Інструкцію з охорони праці під час експлуатації парових та 
водогрійних котлів.
8) Інструкцію з охорони праці під час рубання дров.



9) Інструкцію з охорони праці щодо порядку надання домедичної 
допомоги особам при невідкладних станах.
2. Затвердити інструкції з пожежної безпеки Михайлівської сільської 

ради, що додаються: 
1) Інструкцію про заходи пожежної безпеки в службових приміщеннях.
2) Інструкцію про заходи пожежної безпеки в котельні.
3. Покласти відповідальність за розробку інструкцій з охорони праці, 

проведення інструктажів з охорони праці (вступного, первинного, 
повторного та позачергового) в закладах загальної середньої освіти, закладах 
дошкільної освіти та закладах культури (будинки культури, клуби та 
бібліотеки) на керівників закладів.

4. Інженеру по охороні праці виконкому сільської ради Шкворцю 
Анатолію Володимировичу до 01 червня 2020 року ознайомити працівників з 
інструкціями під розпис.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу 
справами (секретаря) виконкому сільської ради Апілат А.Ю.

Сільський голова                                                                       Василь 
Максименко


