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_.lГ- -rI lПpo ПpиЗTraчення вiдпoвiдaльних l

oсiб зa сTa}I oХopoни пpaцi тa
Пoже)кнoi безпеки B сTpyкTypниx
пiдpoздiлax yнiвrpсиTеTy

Ha BикoHaIIнЯ Зaконy УкpaiЪи ,Пpo oХopoнy пpaцi'', flолolкення Пl)o

opгaнiзaцiro pобoти З oxopoни пpaцi Ta безпеки хситтеДiяльнoстi 1^raсникliв
oсвiтньoго Прoцесy B yсTaIIoBaХ i зaклaДaх освiти, ЗaTBеpД)кeнoГo нaк€tзOM

Мiнiстepствa oсвiти i нayки Укpaiни вiД 26 гpудня 201_7 poкy }lb 1669, Пoлоrкенlrя
Пpo opгaнiзaцirо poботи З oХopoни пpaцi yuaоникiв oсвiтньoгo ПpoцеlЭy

Кaм'янець-ПoДiльсЬкoГo нaцioнaлЬнoгo yнiвеpситетy iменi Iвaнa oгiснкa Ta Д.Пя

сTBopeHня бeзпечниx yМoB oсвiтньoгo Пpoцrсy в yнiвеpситетi,

tIAкAЗУIO

1. Пoклaсти вiдповiДaльнiсть:
-- Зa оpгaнiзaцiro i кoнтpoль BикoнaHIIЯ кеpiвникaми сTpyкTyplllдx

пiдpoздiлiв (фaкyльтетiв, кaфедp, кaбiнетiв, лaбopaтopiй тoщo) зaхоДiв щoiцo
сTBoрeннЯ безпечниx i нешкiДЛиBиx yМoв oсвiтньогo пpoцесy нa ПеpшoГo
пpopекTopa [УБIHсЬкoГo BoлoДимlIpa Aнaтoлiйoвиva;

- зa opгaнiзaцirо poбoти з oxopoни rrPaцi Тa Пo)I(еxtнy безпекy пiД чaс
aдмiнiстpaтиBl{o-ГoсПoДapcькoТ | дiяльнoстi |нa ПpopекToрa з Eayкoвo-еДaгoгiчноТ
poбoти (aдмiнiсщaTиBllo_гoсПoДapсЬкa poботa Ta poзBиToк мaтеpiaлЬнo-технiчн'оТ
б aзи) PAЧКOB CЬКoГo oлегa Михaйзro BI4Чa;

_ Зa opгaнiзaцiю рoбoти З oХopoни пpaцi тa безпеку\ >KИTТс.Дiяльнoстi пiД чaс
пpoBеДення нayкoвo_дослiдноТ Дiяльностi L|a ПpopекTopa з нayковоТ pобo'ги
КOHЕTA Iвaнa Mиxaйло BИЧa;

_ зa opгaнiзaцirо необхiДниx зaхоДiв щoДо сTBOpеннЯ безпечних i
неrпкiдлиBLIХ yI\4oB, Bикoнai{ня сaнiтapнo-гiгiенiчниx нopМ i вимог З oХopo]:Iи
пpaцi, безпеки х<иттедiя;lьнoстi пiД чaс ЦpoBеДrнIIЯ BиxoBниХ ЗаxoДiв у вiльний
вiД нaвчaнн'l Чaс нa кoopДи}iaToрa poбо'ги зi стyДенTсЬкOIo МoлoДДЮ yнiвеpситeтy
(виxoвнa pобoтa, ryшtaнiтapнa оJвiтa, Дозвiлlrя тoщо) кoЛoДIЙ Baлeнтиlшy
AнaтoлiiЪIry Ta зaсTyi]нpitсiв декaнiв з виxовноТ тa пpофopiснтaцiйнoi pоботи;
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_ Зa opГaнiЗaцiю неoбxiДних зaxoДiв щoДo сTBopеHIrrI бeзпечниx i
непrкiДлиBиx )ДvIoB, Bикoнaння сaнiтapнo-гiгiенiчниx нopМ i вимoг З oхopo]rи
пpaцi, безпеки >китгедiяльнoстi пiД чaс пpoBeДення BиxoBI{их ЗaХoДiB y вiльний
вiд IIaBЧaI{ня чaс ДиpeкTopa сПopTиBHoГo клyбy BoPoHЕI_ъкoГo Baдиlлa
Бopисoви.ra;

_ зa opГaнiзaцiю Ta BикoнaI'IlЯ iнlкенеpнo-тeхнiчниx poбiт вiДпoвiДнo lor
чинниx зaкoнoДaвЧиx' HopIvIaTиBIIo-ПpaBoBиХ aктiв З oХopoни пpaцi, безпеки

хситтсДiяльнoстi тa фyнкцioнaльниx oбoв'язкiв нa гoJIoBI{oгo iнlкенеpa IIIУШКУ
Biктopa Cеpгiйoви.ra.

2. BiдпoвiДaльними зa безпечнi тa неrшкiДливi yмoви oсвiтньoгo Пpoцесy'
сTaI{ oхopoни пpaцi Ta IIo)ке)I(нoi безпеки нa фaкyльтеTaх [pизнaЧиTи ДекaнiIl

3. BiдпoвiДaльнiсть зa сTBopення зДopoBиx Ta бeзпечниx yМoB пpaцi,
збepе>кeння ЗДopoв'я пpaцiвникiв тa пpoфiлaкTикy виpобниuoГo TpaBмaтизмy i
Пoжежнy безпекy B IIaBч€шIЬнptx кopПyсaх Ta IIa пpилeглiй тepитopii пoклaсTи IIia

кoNlенДaнтiв нaвчЕUlЬнltx кopпyсiв' кoМенДaтTa стaдioнy; вiДпoвiДarrьнiсть з'a

сTBopення ЗДopoBиx Ta безпечних yМoB пpaцi, збеpex<еннrl ЗДopoв'я пpaцiвникi.в
тa пpoфiЛaкТикy виpoбниvoГo TpaBМaTиЗMy; зa безпекy }киTTrДiяльнoстi oсiб, як:i

пpo)IиBaIoTЬ y гypTo)киTкaХ yнiвepсиTеTy, IIoкJIaсTи нa зaвiдyвaчiв/кoмендaнтi.в

Biдпoвiдaльний зa стaн oхopoни пpaцi нa
фaкультeтi

Haзвa фaкyльтery

AнaтолiйГIстopинний фaкультет
IBAH BIКTOPOBИЧФПpиpoДни.пrй фaкyльтeт

CПIBAК Biтaлiй IвaнoвичФaкyльтет кopекцiйнoi
сoцiальноi пrдагогiки i псиxoлoгii

TA

CTACIOк Iвaн IвaнoвичФaкУльтет фiзичнoi кyЛЬTYpи
ХoПTЯP Aллa oлeксaндpiвнaФaкyльтeт iнoземнoТ фiлoлoгii

КoBAЛЕFIКo Боpис oлексiйoвичФaкyльтrт yкpaТнськoi фiлoлoгii тa
хсYpнaлiстики
Фiзико-мaтомaтичний ф aкyльтет

ЛAБУнЕЦЬ Biктop МикoлaйoвичПедaгoгiчний фaкультет
Екoнoмiчний фaкyльтет TКAЧУК Biтa_lliй Ba_тlоpiйoвиu

зa с'гaнCтpyкrypний пiдрoздiл
TOЛCTгХIHA Лiля BIIaBч€lльний кopпyc Jtlbl
МЕЛЬHИк кoМrнДaнTI{aBЧaJIЬI{ий коpпyс ].lЪ2, Jt8
ЛAБATA Baлентинa кoMrIIДaI{TI{aBЧaJIьний кopпyс Ns3, 6
TкAЧУк Baлентинa Baсилiвнa, кoмrнДaнтнaBчi}ЛЬний кopпyо N94, 5

лaбopaтopii технoлoгii виpoбницTBa Toвapiв, poбiт i
ЛИКШУ oлексaндp зaвiдyвauIIaBчaJIЬIIий кopпyс Nэ9

ЛAДИHIIК БoгДaн Iвaновиu, кoМенДaIITсTaДloн

КBIT Лroбoв Baсилiвнa, кoМенДztl{TCпopтивнo-oзДopoBЧий тaбip
У с. Гoлоскiв

ДMИTPУК .{iнa Boлoдимиpiвнa, зaвiдрa'rгуpтorкитoк J\bl
AБPOCIMOBA Зoя кoМeнДaIITгYpTo)IffiToк Jф2
PoМAHIoК ЛюДмилa BолoДимиpiвнa, зaвiдyвavгYpTo)I(иToк Ns3
ГЕHЕPAЛЮК Tетянa oлекcaндpiвнa, зaвiдyвaнгypToxшToк Jt4
ЗБoPoBЕI_lЬ oлeнa lвaнiвнa, зaзiдyвaнГуpтoх(иToк Jtlb5

TКAЧ Baлентинa Iвaнiвнa, кoМeнДaнTГуpтoя(иToк Jф6
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4. BiдпoвiДaльнiсть зa безпеЧне пpoBeДення poбiт y сTyДеIITськiй iдaльнi;
Пo)кe)кI{y безпeкy; ПpoBеДення сисTeМaTиЧнoГo спoсTepе)кення зa сTaI{oNt

виpoбни.roгo Beнтиляцiйнoгo oблaДнanшЯ Toщo; pеГyЛЯpнy пepевipкy ЧисТoTИ TiL

ПopяДкy нa poбouиx мiсцяx; пpoBеДeння з пpaцiвникaМи iнстpyктaя<iв з oxopонll
пpaцi B Пpoцeсi викoнaння poбiT IIa poбouoмy мiсцi; зДiйснення кoIITpoЛю зir

IIpaBиЛЬниМ BикopисTaIIняМ сПeцoДяry; теpмiнoве пoвiДoмлeння pектopi}
yнiвеpсиTеTy Ta вiддiлy oхopoни пpaцi i технiки безпеки Пpo нещacниЙ BиIIaДoк'

щo сTaBся з Пpaцiвникoм iдaльнi, opгaнiзaцiro нaДaння пеpшoi дoлiкapськoТ
ДoПoМoги потеpпiпoМy' yчaсTь y poзслiдyвaннi нrщaсниx BиПaДкiв поклaсTИ H:.I

зaвiдyвaнa сTyДrIrTськoТ iдaльнi БAHAХ Biтy МикoлaiЪнy.
5. BiдпoвiДaльнiсть зa сTвopеннrl зДopoBиХ Ta бeзпечних yМoB пpaцi,

збеpехсеннЯ зДopoв'я пpaцiвникiв тa пpoфiЛaкTикy виpoбни.roгo TрaBМaTизMy,
пo}кеrtffiy безпекy B стpyктypниx пiдpoздiлax yнiвеpсиTеTy, щo зaбезПеЧyloтl>
HaBч€tПЬнУ Ta HayкoBy дiяльнiсть, мiжнapодне спiвpoбiтIIицTBo ПoкЛaсTи Hil
кеp iвникiв стpylсгypних пiдpoздiлiв, зoкpемa:

6. BiдпoвiДa.пьнiсть Зa сTaII oхopoни пpaцi Тa Пoже)кнoТ безпеки -B

пpимiщеннях iншиx сщyКTypниx пiдpoзДiлiв (y т.ч. кaфедp) ПoкJIaсTи нa i:к

кеpiвникiв.

Biдпoвiдaльний 3a стaн oхopoни пpaцi тa
пoжеrкноi бeзпeки

Cтpylсгypний пiдpоздiл

БЕCAPAБЧУК Гeннaдiй BoпoдиМplpoBич'
кrpiвник

Haвча:lьнo-метoДичний
зaбезпечeння якостi oсвiти

цrIITp

ГoPЧAК ЛroДмилa Baоилiвнa, кеpiвникHaвчarrьний вiдцiл

PoЗУМoBCЬкA oкcaнa Боpисiвнa,кepiвникBiддiл мoнiтopингy якoстi пiДгoтoвки
фaхiвцiв тa пiДвищення ik квалiфiкaцii
Biддiл пpофоpiентaцiйнoi poбoти Ta

дoyнiвepситетськoТ пiДгoтoвки
AДAМOBCЬкИИ Boлодимиp Iвaнoвин, кеpiвник

Haвчalrьнo-МeToДиЧний вiддiл BoсBIДкo ЛтoДмилa МикoлaiЪнa, кеpiвник
КoПИЛoBA oлeнa Леoнiдiвнa, кepiвникЗaoчний вiддiл
МA3УP Baлrpiй Aнaтолiйoвин, вiдповiДальний
сeкpеTap

Пpиймaльнa кoмiсiя

гtлдxтIЙ Мapiaннa Петpiвнa, кеpiвникBiддiл нayкoвoi poбoти
CTOPчOBA Tетянa BoлoДимиpiвнa, кеpiвникBiддiл мiжнapoдних зв'язкiв
CЛII]AЧУК Haтa;liя Миколaiвнa, кеpiвникЛiнгвiстичний цeнтp
КJIИMЧУК Лrодмилa Biктopiвнa' ДиprкTopБiблioтекa
ДМИТPЕЦЬКA Лroбoв Iвaнiвнa, завiДувaчBiддiл aспipантypи i ДoктopallTypи
КOBAJIЬCЬКA Ipинa Боpисiвнa, нaч€UIЬникPедaкцiйнo-BиДaBничий вiддiл

Центp iнфopмaцiйних тeхнoлoгiй POМAIIIOК Biтa MикoлaiЪнa, нaчЕшIЬник

Biддiл кaдpiв oЛIЙHИК Ipинa Iдaятiвнa, нaчaJIЬIIик

Бy<гaлтepiя CIДOPOBA oленa BoлoДимиpiвнa, гoлoвний
бyхгa-птеp

Зaгaльний вiддiл ToЛУБЕЦЬ Лapuca BiтaлiiЪнa, кepiвник
Apхiвнo-iнфopмaцiйний вiддiл CИДoPУК Лrобoв BiтaлiiЪнa, зaвiдyвau

МЕЛЬHИК Bа;lеpiй oлекcшrДpoBич' кepiвникIOpиДичний сектop
УCЕBИч oлrкcaнДp CтaнiслaвоBич' нaчalrЬникIПтaб цивiльнoi oбopoни

Myзей iстopii yнiвеpситетy IIAУP Ipинa Baслiвнa, зaвiДyвaч
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7.У paзi тиMtlaсoBoi вiдсyтнoстi (вiдгryсткa, вiдpядхсення тoщo.)

вiДпoвiДaлЬних oсiб вiдпoвiДaльнiсть зa сTaн oхopoни пpaцi тa пoжеxснy безпек1'

ПoкJIaДaсTЬся нa ix зaстyшникiв aбo викoнyвaвiв oбoв'язкiв.
8. BiдпoвiДaльнiсть Зa сTaн oxopogи Пpaцl, Пo)ке)кнo1 безпеки T€[

Bикoнaнн'1 iнlпих нopМaTиBниx aктiв B opeнДoBallиx ПpиМlщrннrlХ IIOкJIaсTи IIЕt

оpендapiв. Пiд Чaс yкJIaДення дoгoвopiB opенДи oкpеМиМ пyIIкToМ пеpедбauaтll

цi yмoви.
9. Biдпoвiд€UIЬниМ oсoбaм, BизнaЧeнИМУ пyнктi 2 цьoгo нaкЕBy:

9.1. PoзпopяД)кeнняМ Пo фaкyльтеTy ПpиЗнaЧИTvт вiДпoвiДarrЬних oсiб зa
сTaI{ oxopoни пpaцi Ta пox(е)кнoi безпеки y:

_ IIaBЧЕlJIЬнo-МетoДиЧниx кaбiнетax;
_ нayкoBo-ДoслiДниx цеI{TpaХ;

- HayкoBo_дoслiдниx, ItaBЧ€tПЬнo-нayкoBиХ 1 I{aBЧ€lJIЬIIo-МеToДИЧHИх,-

лaбopaтopiях;
_IIaBЧ€IJIЬIIиx лaбopaтopiяx i нaBЧ€шЬних лaбopaтopiях oбчислtoвaльнoj.

теxнlки
- сПopТиBIIих З€шax.
9.2. Iнфopмaцiro пpo пpиЗнaЧrннЯ вiдпoвiДaлЬних oсiб oпpиЛIoДIIиTИ l],il

сTеIIДax фaкyлiтетiв. Кoпii poзпopяд)кень ПoДaTи дo вiддirгy oxopoни пpaцi i
теxнiки безпeкидo 10 Bеprсня 2020p.

9.3. oнoвиTи сTrI{Ди oxopoни пpaцi Ta Пoже)IснoТ безпеКИ Нa фaкyльтетal<

дo l8 Bеpeсня 2020p.
10. КepiвникaМ сщyкTypIIиx пiдpoздiлtв opГaнlзyBaTи B ПlДpoзДшa]{

BиBчення iнЪтpyкцiй з oiopoни пpaцi, безпеки життeДiяпьнoстi тa пorкежноi

безпеки, ПpoвеДення iнстpyктalкiв зДiйснroвaти згiДнo Пoлo>кrннrl IIpo ПopяДo]K

IIaBЧaIIнrI iпеpевip* ."u"i З ПиTaHЬ oхopoни пpaцi тa безпеки жиTTсДiяльнoст'i

пpaцiвникiв i-здo6yвa.riв вищoi oсвiти Кaм'янець-ПoДiльськoГo нaцioнaлЬнoГlЭ

yнiвеpситетy iменi Iвaнa oгiснкa.
1 1. Кoнтpoль зa Bик6IIaHI{'IМ I{aк€By IIoкJIaсTи Ha зaвiдyвa'ra вiддiл'y

oХopoни пpaцi i технiки безпeки ЧoPIry oксaнy Гpигopiвнy.

Pектop C.A. КoпиЛoB

3 0pнriltfffrФМ згiё'1}iФi
Ьногo BlllДlЛу
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