
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 р. №1669 «Положення про 
організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 
освітнього процесу в установах і навчальних закладах освіти», зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 р. за № 100/31552 та з метою 
посилення дійового контролю за дотриманням актів з питань охорони праці, 
створенню безпечних та нешкідливих умов праці, навчання, профілактики 
травматизму серед учасників освітнього процесу,

НАКАЗУЮ:

1. Відповідальними за збереження життя й здоров'я здобувачів освіти, 
працівників університету, створення безпечних умов навчання та праці, 
дотримання санітарно-гігієнічних вимог, норм і правил техніки безпеки, 
пожежної безпеки, охорони праці під час освітнього процесу призначити:

- за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності на 
(факультетах, кафедрах, кабінетах, лабораторіях, тощо) - проректора з науково 
-  педагогічної роботи А.Кириченка;

- за організацію роботи з охорони праці під час адміністративно - 
господарської діяльності - проректора з АГР В.Грабенка.;

- за організацію роботи з охорони праці під час проведення науково -  
дослідної діяльності -  проректора з науково -  методичної роботи О. Левченка;

- безпосередньо на факультетах, кафедрах, в структурних підрозділах - 
деканів, завідувачів кафедр, керівників, начальників відділів, завідувачів 
гуртожитками, комендантів гуртожитків та навчальних корпусів;

- за збереження здоров'я здобувачів освіти, створення безпечних умов при 
проведенні позанавчальних, культурно-масових заходів, проведення 
інструктажів з безпеки життєдіяльності: вступного - при зарахуванні студентів 
до університету; цільового -  при проведенні позанавчальних заходів, 
первинного під час літніх канікул - керівника центру виховної роботи О.Бевза 
та заступників деканів з виховної роботи, кураторів академічних груп;
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- за безпечну експлуатацію інженерних мереж, періодичний огляд та 
Апробування устаткування, обладнання, за випуск автомобілів на лінію та

безпечну експлуатацію транспортних засобів, безпечний стан підйомників, 
компресору та транспортних засобів - головного інженера В.Слоня ;

- за належний стан закріпленої і прилеглої території університету -  
завідуючого господарством Л.Гадомську.

- за безпечну експлуатацію і утримання в безпечному стані енергетичних 
електроустановок, електросилових, електроосвітлювальних мереж, за 
виконання робіт підвищеної - небезпеки в електроустановках, проведення 
інструктажів на І групу допуску по електробезпеці - головного енергетика 
А.Бєлоусова;

- за організацію і виконання робіт щодо безпечної експлуатації, утримання 
обладнання, зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання, опалення, 
водовідведення, систем вентиляції -  в.о. головного механіка В.Кобу;

- за правильну та безпечну експлуатацію будівель, споруд, спостереженням 
за будівлями та спорудами, а також своєчасне та безпечне виконання ремонтно
-  будівельних робіт покласти на начальника ЕТВ І.Заворуєву.
2. Покласти відповідальність за станом техніки безпеки, санітарії під час 
навчання студентів в лабораторіях, комп’ютерних класах, навчальних 
аудиторіях, кабінетах, спортивних залах та за безпечний і технічний стан 
обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо в закріплених 
приміщеннях на осіб, призначених розпорядженням по кафедрам (завідуючих 
лабораторіями, старших лаборантів, фахівців, навчальних майстрів та інших).

3. Керівникам структурних підрозділів, відповідальних за організацію 
роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності здійснювати систематичний 
контроль за дотриманням нормативно - правових актів з охорони праці:
- в установлені терміни проводити інструктажі з охорони праці - з 
працівниками, з безпеки життєдіяльності - зі студентами з обов’язковою 
реєстрацією їх в журналах встановленої форми;

- здійснювати оперативний адміністративно - громадський контроль за 
станом охорони праці;

- забезпечити закріплені структурні підрозділи інструкціями з охорони 
праці та пожежної безпеки;

- про кожний нещасний випадок, що стався з студентрм, аспірантом або 
працівником негайно повідомляти ректора, службу охорони праці і вжити 
заходів щодо надання необхідної медичної допомоги потерпілому;

- забезпечити виконання приписів державних інспекцій, служби охорони 
праці університету у разі виявлення порушень вимог нормативно-правових 
актів з охорони праці;

- своєчасно ставити до відома ректорат про порушення техніки безпеки на 
робочих місцях та аварійні ситуації, які можуть виникнути під час навчально- 
виховного процесу з метою запобігання нещасних випадків серед працівників 
та здобувачів освіти.

забезпечити проведення Тижнів охорони праці, функціонування 
«Системи управління охороною праці в університеті» затвердженою і введеною 
в дію наказом ректора ЦНТУ від 30.06.2017р. № 3 1 -0 3 .



5. Викладачам проводити інструктажі зі студентами із обов'язковою 
еєстрацією в спеціальних: журналах :

- з охорони праці:
- під час проведення виробничих та польових практики і трудового 

навчання;
- первинний перед початком заняття (нової теми, лабораторної, 

практичної роботи тощо);
- з безпеки життєдіяльності:
- вступний на початку навчального року та первинний перед літніми 

канікулами;
- цільовий під час проведення екскурсій, спортивних змагань та інших 

поза навчальних заходів.
6. Начальнику відділу охорони праці Г.Горбачовій керуватися в роботі 

“Положенням про відділ охорони праці ЦНТУ”, яке затверджене наказом 
ректора від 15.06.17 № 25 -  03 та надавати у ректорат інформацію про стан 
охорони праці та пожежної безпеки у підрозділах університету для розгляду на 
нарадах та прийняття відповідного рішення.

7. Наказ щодо організації роботи з ОП та БЖД в ЦНТУ від 29.08.2017 
№41 -  03 вважати таким, що втратив чинність.

8. Зав. канцелярією С.Резніченко ознайомити з наказом всіх керівників 
структурних підрозділів під підпис.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор Володимир КРОПІВНИЙ

Проект цйказу вносить: 
Начальник відділу ОП 

. Г. ГОРБАЧОВА

Узгоджено: 
сконрульт

ЦЮРБА


