
щодо підготовки та проведення Тижня охорони праці 
у Комунальному навчальному закладі фахової передвищої освіти 

«Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж 
ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» 

у 2021 році під девізом
«Передбачати, готуватися та реагувати на кризи -  інвестуймо зараз 

у стійкі системи безпеки та здоров’я на роботі»

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за 
виконання

Примітка

1 Створити оргкомітет проведення Тижня охорони праці до 12.04.2021 Директор, голова профкому 
педколеджу

2 Оприлюднити на стенді оголошень педагогічного 
коледжу План заходів щодо підготовки про 
проведення Всесвітнього дня охорони праці у 
навчальних закладах та установах Черкаської області.

до 15.04.2021 Інженер з охорони праці, 
голова профкому

3 Провести у структурних підрозділах педагогічного 
коледжу внутрішню перевірку стану охорони праці за 
участю представників адміністрації і профспілкового 
комітету.

Упродовж 
тижня 
19.04. -  

23.04.2021

Директор, заступники 
директора, інженер з 

охорони праці, представник 
профкому коледжу

4 Сприяти зустрічам і перевіркам з охорони праці у Упродовж Директор,



структурних підрозділах педагогічного коледжу за 
участю представників державних контролюючих 
органів і Профспілки працівників освіти і науки 
України з працівниками та студентами коледжу.

тижня 
19.04. -  

23.04.2021

голова профкому

5 Провести спільне засідання профкому і адміністрації 
про стан виконання розділу V Колективного договору 
між адміністрацією та первинною профспілковою 
організацією Комунального навчального закладу 
фахової передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський 
педагогічний фаховий коледж ім.Т.Г.Шевченка 
Черкаської обласної ради» на 2021-2023 роки за І 
квартал 2021 року.

21.04 2021 Директор, 
голова профкому

6 Провести відкритий урок з безпеки життєдіяльності, 
присвячений Всесвітньому дню охорони праці.

22.04.2021 Ткаченко М.І. 
викладач БЖ

7 Випустити загальноколеджну стінну газету 
присвячену Тижню охорони праці.

до 22.04.2021 Викладач охорони праці та 
БЖ, актив 14 та 31 групи

8 В навчальних групах провести бесіди про правила 
поведінки в побуті та про правила безпеки дорожнього 
руху для пішоходів в період Великодніх та травневих 
свят.

19.04-
23.04.2021

Керівники 
академічних груп

9 Провести засідання організаційного комітету по 
підведенню підсумків Тижня охорони праці.

26.04.2021 Організаційний комітет

10 Заслухати на спільній нараді адміністрації і 
профспілкового комітету питання результатів 
проведення громадського огляду стану умов охорони 
праці в педагогічному коледжі.

05.05.2021 Заступники директора, 
інженер з охорони праці, 

голова профкому 
педагогічного коледжу.

Інженер з охорони праці Л.Ткаченко


