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НАКАЗ

31.03.2021 року № &

Про внесення змін до наказу №73 від
17.08.2020 року
«Про постійно діючу технічну комісію 
в ВПУ №34 м. Виноградів»

Згідно Закону України «Про охорону праці», Правил пожежної безпеки 
для закладів, установ і організацій системи освіти України, ДБН В.2.2-3-97 
«Будинки та споруди навчальних закладів» та Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів з метою запобігання виникнення нещасних 
випадків та травматизму учнів і персоналу училища під час проведення 
навчально-виховного процесу в ВПУ №34 м. Виноградів.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити в ВПУ №34 м. Виноградів постійно діючу технічну комісію у
складі:

Голова комісії:
Члени комісії:

Брич І.Д.-заступник директора з НВР;
Ковач М.М.-завідувач господарством училища;
Доманич М.П.-заступник директора з НР;
Міщенко П.П.-старший майстер;
Ваш С.Г.-відповідальний за електрогосподарство училища;
Маркевич В.І. - інженер з охорони праці;
Танчинець В.Ф. - технік (з експлуатації приміщень);
Куруц М.М. - головний бухгалтер;
Кобрин М.М.- юрисконсульт.

2. З метою посилення контролю за станом будівель, споруд, приміщень і 
обладнання училища, а також відповідальності персоналу за дотриманням 
вимог з охорони праці та підвищення рівня організації роботи з охорони 
праці, техніки безпеки, пожежної та електробезпеки, виробничої санітарії, 
технічній постійно діючій комісії регулярно або за необхідності проводити 
перевірки підрозділів ВПУ №34 м. Виноградів.

3. По результатам перевірок технічною комісією складаються та 
затверджуються акти перевірок-обстежень, в яких відмічаються виявлені під



час перевірки недоліки і порушення та розробляються заходи по їх 
усуненню згідно встановленим термінам та призначенням відповідальних 
осіб за їх виконання.

Строк виконання - 7 діб після проведення перевірки.

Контроль за виконанням даного наказу залишу

Директор училища
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