
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

[~ Щодо безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу в 
період літніх канікул

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 19.05.2021 
№1/9-268 щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в період 
літніх канікул, розділу VII Положення про організацію роботи з охорони праці 
та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і 
закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
26.12.2017 №1669(далі -  Положення) з урахуванням вимог наказу Міністерства 
освіти і науки України від 16.03.2020 №406 «Про організаційні заходи для 
запобігання поширенню короно вірусу СОУГО-19» та з метою посилення 
контролю за збереженням життя і здоров’я здобувачів освіти та інших 
учасників освітнього процесу під час перебування їх на літніх канікулах,

НАКАЗУЮ:

1. Деканам факультетів спільно з завідуючими кафедр забезпечити проведення 
первинних інструктажів з безпеки життєдіяльності та з питань щодо 
дотримання обмежень задля запобігання поширенню СОУГО-19 зі здобувачами 
освіти перед початком літніх канікул за діючою інструкцією №260, 
затвердженою наказом ректора від 26.03.18 №7 -  03, з обов’язковою 
реєстрацією у відповідних журналах. При проведенні освітнього процесу 
дистанційно реєстрація інструктажу здійснюється відповідною посадовою 
особою, що інструктує, з обов’язковою відміткою в журналі тих здобувачів, хто 
отримав інструктаж онлайн.
2. Завідуючому господарством СОТ «Сосновий гай» Л. Холявка забезпечити 
дотримання протипожежного режиму, дотримання протиепідемічних заходів на 
території табору, а також своєчасно перед поселенням змістовно проводити 
інструктажі з пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності з відпочиваючими 
з обов’язковою реєстрацією у журналі проведення інструктажів.
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3. Керівнику служби охорони університету, завідуючим гуртожитків провести 
позапланові інструктажі з сторожами і черговими щодо дотримання пожежної 
безпеки та збереження майна в літній період.
4. Завідуючій канцелярією С.Резніченко довести цей наказ до відома до 
деканів факультетів, зав. господарством СОТ «Сосновий гай», керівника 
служби охорони та адміністрацію студмістечка.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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