
СУМСькАоБЛАСнАДЕРхtАВнААДМIнIСТРдцIя
ДЕПАРТАМЕНТАГРоПРоМисЛоВоГоРоЗВиТкУ

нАкАз

м. Сумио3, ///,2//

Про затвердження iнструкцiй з

Щепартаментi агропромислового
адмiнiстрацii

на виконання Закону Укратни <про охорону працi>, вiдповiдно до

пункту б.1. наказу MiHicTepcTBa працi та соцiалъноi полiтики УкраТни вiд

2g.Oу 1998 J\ъ 9 <про затвердження Положення про розробкУ iНСТРУКЦiЙ З

охорони працi> (зi змiнами), зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни

вiд 05 квiтня 1998 р. за Ns 22612666, з метою запобiгання порушень вимог з

охорони працi працiвниками .щепартаменту агропромислового розвитку

суйськот обласноi д.р*uu"оi адмiнiстрацiт при виконаннi ними робiт певного

виду або за певною професiсю на робочих мiсцях або в iнших мiсцях, де за

дорученням адмiнiстрацiТ виконуються цi роботи, труловi чи службовi

обов'язки

НАКАЗУIо:

1. Затвердити Програму вступного lнструктажу
пожежнот безпеки в ,щепартаментi агропромислового

обласнот державноi адмiнiстрацiт, rцо дода€ться,

Щепартаментi агропромислового розвитку CyMcbKoi
адмiнiстрацii, що додаеться.

З. Затвердити Iнструкцiю з охорони працi при роботi на персональних

епектронно-обчислювалъних машинах у Щепартаментi агропромислового

розвитку Сумсъкот обласноi державноi адмiнiстрацii, що додаеться,
4,Затвердити Iнструкцiю з охорони працi для працiвника ЩепартаМентУ

агропромислового розвитку Сумськоi обласнот державноi адмiнiстрацiт, який

перебувае у службовому вiдрядженнi, що додаеться,
5. Затвердити Iнструкцiю з охорони працi з надання

допомоги в Щепартаментi агропромислового розвитку
державноТ адмiнiстрацiТ, цlо додаетъся.

6. Затвердити Iнструкцiю з охорони працi для робiтника з комплексногО

обслугоВуваннЯ й ремонту будинкiв Щепартаменту агропромисJIового розвитку

сумськот обласноi державнот адмiнiстрацiт, що додасться.

\гs r/pp
охорони працi та пожежноi безпеки в

розвитку CyMcbKoi обласноi державноi

з охорони працi та

розвитку СумсъкоТ

пожежноi безпеки в

обласноТ державноi

першоТ долiкарсъкоi
Сумськоi обласноТ



7. Затвер дитиt""rрУкцiю з охорони працi для прибиральника службових
'l - розвитку СумськоТ обласноiпримiщень ,Щепартаменту агропромислового

державноi адмiнiстрацii, що додастъся, |-

8. Провiдному iнспектору з питань охорони прац1 вlддlлу сприяння

розвитку агропромисцового виробництва, охорони. працi .]u
харчовоl

,rpor".nouo.ri Скороходу О.П: забезпечити реестрацiю iнструкцiй, зазначених

у пунктах 2-7 цього наказу, та проведення позапланового 1нструктажу для

.rрuцi"""*i" Щепартаменту агропромислового розвитку Сумсъкоi обласнот

державноi адмiнiстрацii.
9. Визнати таким, що втратив чиннiстъ, наказ головного управлlння

агропромислового розвитку Сумськот обласноi державноi адмiнiстрацii вiд

29.09.2009 Jф 30 <Про затвердження iнструкцiй з охорони працi, пожежноТ

безпеки в головному управлiннi агропромислового розвитку Сумсъкоi обласноi

державноi адмiнiстрацiI>.
10. Контроль за виконанням цього

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора .Щепартаменту

наказу з€шишаю за собою.

П.I.Турчин


