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технiчного унiверситету до нового навчальцого
та
опалювального
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се3ону з питань цивiльного захисту, охорони працi
та безпеки
життсдiяльностi
r. Загальнi положення
1.1 ВiдпОвiднО до ПолоЖення про органiзацiю
роботи з охорони працi
та безпеки життедiяльностi y"u.r"n1" оъвiтнього процесу
в установах i
закладах освiти,_затвердженого накЕвом MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни
вiд 26,12,2017 N9 |669, зареестрованого в MiHicTepcTBi
юстицii Украihи
23.01.2018 за J\b l00/3 1552
Положення) та Iнструктативно
методичних матерiалiв щодо порядку пiдготовки
закладу освiти до нового
навч€Lпьного року та оп€шюва-пьного сезону
з питань
охорони працi та безпеки життсдiяльностi (додаток цивiльного захисту,
оо' ,".ru МОНУ вiд
IL07,2022р, Ns ll77o7), вiдповiдальнiсть
.r"ор.fr"--б"rп."пr* умов
освiтнього процесу покладаеться на
ректора унiверйr.rу,
органiзовус
роботу щодо пiдготовки навч€шьного закладу до нового навч€rльного
Року,
уживае заходiв_ щодо приведення iнженерно-технiчних комунiкацiй,
устаткування, обладнання у вiдповiднiсть до чинних стандартiв,пра"ил,
норм.
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метою органiзованого початку нового навч€rльного
року
керiвник навч€lJIьного Закладу в червнi видае

нак€в ,<про пiдготовку дtl
початку навчаJIьного року), якому склад
у
робочоТ KoMicii iu ,чrr.рджуетъся
плаН заходiВ щодО пiдготовКи yHiBep."r.ry
до нового навчального року з
виконанням конкретних заходiв, TepMiHoM
виконання i вiдповiдальних за ik
виконання (орiентовний план заходiв
у додатку 1).
1.з. Наказом ректора
початку
навч€Lльного року створю€ться
1а

постiйно дiюча технiчна комiсiя , ооar.*ення
технiчних комунiкацiй унiверситету, (додаток примiщень, iнженерно2) яка перед початком
навч€uIьного року проводить огляд будiвель,
примiщеНЬ, КОП,Iунiкацiй та з
метою приведення iнженерно-технiчних комунiкацiй,
устаткування,
обладнання у вiдповiднiсть до чинних
стандартiв,'правил, норм з охорони
працi, а також пiдготовки закладу освiти
до ойrв€tJIьного сезону, визначае
готовнiсть навч€tльних кабiнетiв,
спортза.гtiв, iгрових

.ruИ...|.rru,
та
спортивних майданчикiв, iнших примirrlе"r,
u також укриттiв
фонду захисних
споруд цивiльного захисту до нового
навч€шьного року та складас:

акт обстеження примiщень та iнженернцх комунiкацiй закJIаду освiти
до початку навч€Lльного року та оп€шюв€UIьного
сезону (лолаток 3);
акти-дозволи на введення ik в експлуатац;ю (додаток а). До акт_дозволу
на введення в експлуатацiю спортз.Lлу i спортивних споруд додаються
вiдомостi про випробування навч€шьного спортивного обладнання, що
розмiщено в них для використання в ocBiTHboMy процесi;
акт оцiнки об'екта (будiвлi, споруди, примiщення) щодо можливостi
Його використання для укриття населення як найпростiшого укриття (додаток
5).

1.4 Пiсля огляду постiйно дiючою технi,rною за вiдповiдним нак€вом
прltЙмас в експлуатацiю комiсiя, у складi проректора з адмiнiстративногосподарськоi частини (голова KoMicii), представника профспiлкового
KoMiTeTy працiвникiв унiверситету), представник територiального оргаtIу
ЩержавноТ служби якостi освiти Украiни, а також представникiв мiсцевих
органiв державного нагляду (цивiльний захист, пожежна безпека,
Нацiональна полiцiя, охорона працi, санiтарно-епiдемiологiчний нагляд тощо
- за згодою).
1.5 Прийом в експлуатацiю унiверситецr здiйснюеться на пiдставi акту
прийомУ готовностi унiверситетУ до новоГо I{авII€Iльного рокУ (додаток б), що
затверджуеться керiвником, якиli утворив вiдповiдну комiсiю.
1.6 На навчальнi лабораторii унiверrитету складаються caHiTapHi
паспорти.
1.7 Пiд час пiдготовки примiщень ,]]а обладнання унiверситету до
нового навч€tпьного року проректор з адмiнiстративно-господарськоi роботи
ПроВодить огляд обладнання
технiчних засобiв. За умови закiнчення
TepMiHiB експлуатацii технiчних засобiв, обладнання органiзовуе проведення
перевiрки Захисних засобiв i обладнання, яке експлуату€ться в навч€шьному
закладi (додаток 7).
1.8 Прачiвники, зайнятi на важких робсlта.х, роботах iз шкiдливимll чи
небезпечними умовами працi або таких, де е потреба у професiйному доборi
проходять медичниЙ огляд згiдно наказу МОЗ.Украiни вiд 21.05.2007 М 24б
<I1орядок проведення медичних оглядiв праrдiвникiв певних категорiй>. а
працiвники гуртожиткiв проходять щорi.-rниЙ медогляд вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2З.05.200l J\ъ 559 <Порядок
ПроВедення обов'язкових профiлактичних NIедичних оглядiв та видачi
особистих медичних книжок (iз змiнами),

i

пiд час

укладання трудового договору з uрацiвником ректор
Унiверситету повинен поiнформувати його гrрсi умови працi, наявнiсть на
РОбОчомУ мiсцi небезпечних i шкiдливих виробrrичих факторiв i про права на
ПiЛЬгlt та компенсацii за роботу в таких yl\{oBax. Праrliвниковi не може

пропонуватися робота, яка за медичним висI]овком протипок€ваFIа йrому за.
станом здоров'я.
ректор унiверситету мае право в усl,ановленому законодавством
rrорядку притягнути працiвника, який ухилясться вiд проходження

ОбОв'язкового медичного огJIяду, до дисциплiнарноi вiдповiдальностi та
вiдсторонити його вiд роботи без збереження заробiтноТ плати.
1.9 Пiсля закiнчення Bcix пiдготовчих заходiв ректор видае нак€в про
ПОчаТОк навч€шьного року та призначас вiдповiдальних осiб за охорону працi,
безпеку життедiяльностi, створення здорових безпечних умов пiд час
ОСвiтнього процесу, органiзацiю i проведення iнструктажiв з питань охорони

i

працi, БЖД, навчання

i

перевiрку знань

з

питань охорони працi та

Органiзацiю i проведення адмilIiстративIIо -громадського контролю за станом
ОП в унiверситетi, а також за безпеку будiвель та споруд, електробезпеку,

та iншi питання дiяльностi унiверситету.
Керiвники структурних пiдроздiлiв призначають вiдповiдальних за технiчrлий
СТаН Обладнання, приладiв та утримання первинних протипожежних заходiв,
Збереження хiмiчних та легкозаймистих речовин, ведення документацii з
ОХОРОНИ працi, безпеки життедiяльностi в пiдпорядкованих пiдроздiлах
унiверситету (кафедрах, вiддiлах, тощо).
ПОЖеЖНУ безпеку, Iепломережу

2. Перелiк документiв, що реryлюють питання охорони працi,
безпеки життсдiяльностi в унiверситетi

З МетОю забезпечення навчання i працi в унiверситетi пiд час перевiрки
ГОТОВНОСтi Унiверситету до нового навч€lльного року слiд мати TaKi
документи з питань охорони працi, безпеки життедiяльностi:
- Статут унiверситету (роздiл з охорони праrri).
- МаТеРi€ши по лiцензуванню унiверситету (наявнiсть висновку з охорони
прачi).

-

Правила внутрiшнього трудового розпорядку

для

працiвникiв

унiверситету.
- КОЛеКтивний договiр ( роздiл кОхорона працi>, Комплексних заходiв з
охорони працi, безпеки життедiяльностi, матерiаrrи щодо ix виконання (акти)
оформлюють 2 рази на piK)
- Посадовi iнструкцii з роздiлом з охорони працi, безпеки житгедiяльностi
працiвникiв унiверситету з iхнiми особистими пiдписами.
Наказ ректора унiверситету про призначення вiдповiдальних осiб
(видаеться щорiчно перед початком навч€шьного року):
- За ОРГаНiЗаЦiЮ Охорони працi в навчаJIьнопIу закладi та його структурних
пiдроздiлах (факультетах, вiддiлах, кабiнетах, лабораторiях, майстернях,
виробничих дiльницях, спортза-гtах,iнших пiлроздiлах);
- за експлуатацiю енергогосподарства,
- за експлуатацiю котлiв, iнших посудин, що працюють пiд тиском,
- за експлуатацiю виробничого обладнання,
- за екс плуатаuiю _вентиляцiйного обладнанl-tя,
- за органiзацiю збереження хiмiчних, горючих та легкозаймистих
речовин.
- Наказ ректора унiверситету про призначення koMiciT для перевiрки знань з
охорони працi, безпеки життсдiяльностi.

-

3

-

Протоколи засiдання KoMicii з перевiрки знань з охорони працi, БЖД
працiвникiв унiверситету (оформляються один р€в на 3 роки, новоприйнятих
на роботу працiвникiв - протягом мiсяця).
- Посвiдчення про перевiрку знань з охорони працi ректора, його першого
застугlника (проректора), нач€шьника вiддiлу охорони прачi ОП i членiв

KoMicii з перевiрки знань з охорони праui.
- План органiзацiйно-технiчних заходiв щодо полiпшення умов й охорони
працi, здоров'я працiвникiв та здобувачiв вlлIцоi освiти (складаеться на
к€lлендарний piK).
- План заходiв цlодо забезпечення пожежноi безпеки в унiверситетi
(складаеться на каJIендарний piK).
- Акти заг€Lльного технiчного огляду булинкiв i споруджень навч€шьного
закладу (оформля€ться 2 разп на piK: HaBecHi й восени).
- Акт готовностi унiверситету до нового навчального року (оформлястъся
щорiчно перед початком навч€tльного року).
- Акти-дозволи на проведення занять у примiщеннях унiверситету

(лабораторiях, комп'ютерних класах та в спортивних з€uIах, iнших
примiщеннях де лроводиться навчання i робота) (оформляIоlься щорiчно
перед початком навч€lльного року).
- МатерiЕtли щодо проведення атестацii робочих
(оформляються не рiдше одного разу на 5 poKiB).

-

мiсць за умовами працi

Протоколи перевiрки опору зчвемлення устаткування (оформляються

щорiчно).
- Акти технiчного обслуговування й перевiрки внутрiшнiх lrожежних KpaHiB
(оформляються один рЕв на б мiсяцiв).
- Журнал облiку первинних зdсобiв пожежогасiння.
- Перелiк iнструкцiй з охорони працi, безпеки житгедiяльностi
(затверлжуеться наказом ректора).
- Iнструкцii з охорони працi для Bcix професiй i виду робiт (переглядаються
один р€в на 3 роки для робiт пiдвищеноТ небезпеки й на 5 poKiB - для iнших
робiт).
- Журнали ресстрацii iнструкцiй з охорони працi.
- Журнал облiку видачi iнструкцiй з охорони працi.
- Програма вступного irrcTpyKTaжy з охорони працi (затверлжуеться нак€вом
ректора).
- Програма первинного iнструктажу з охорони працi на робочому мiсцi лля
працiвникiв (затверджуеться наказом ректора). .
- Журнал ресстрацii вступного iнструктажу з охорони працi та пожежноТ
безпеки (оформляеться при прийомi на роботу).
- Журнал ресстрацii iнструктажiв з охорони праui на робочому мiсцi.
- Журнал перевiрки знань з електробезпеки електротехнiчного персона-пу iз
групою електробезпеки.
- Журнал реестрацii вступного, первинноIlэ та цiльового iнструктажу
здобувачiв освiти з безпеки життедiяльностi.

- Журнал проведенrrя iнструктажiв з охорони працi та пожежноi безпеки для

здобувачiв
- Журншl
, Журнал
- Журнал
- Журнал
- Журнал

вищоi освiти.
адмiнiстративно-громадського контролю.
реестрацii нещасних випадкiв на виробництвi.
реестрацiТ нещасних випадкiв iз тими, якi навчаються.
реестрацii нещасних випадкiв невиробничого характеру.
облiку професiйних захворювань (отруснь).
3. Стан пожежноi безпеки в унiверситетi
1

Пожежна безпека забезпечуеться за допомогою таких документiв та заходiв:
- Наказ ректора про протипожежний режим та вiдповiда-гlьних за пожежну
безпекУ булiвель й окремих примiщень в унiверситетi. Нак€в видасться щорiчно
та на протязi року вносяться змiни i доповнення.
- Iнструкцiя з пожежноi безпеки, (загальнообектова) в якiй визначаеться:
порядок утримання територii, будинкiв
примiщень,
тому числi
евакуацiйних шляхiв;
- ПОРЯДОК ПРибирання примiщень, знеструмлення електроустаткування у
випадку пожежi та пiсля закiнчення робочого дня;
порядок проведення тимчасових вогневих й iнших пожежонебезпечних
робiт;
- ПОРЯДОк оГляду Й закриття примiщень пiсля закiнчення роботи, дii при
виявленнi пожежi;
порядок
термiни проходження iнструктажу,
також призначенi
вiдповiдальнi за його проведення;
- ПОРЯДОК ДiЙ При пожежi: iабезпечення безпечноi й швидкоi евакуацii
працiвникiв та здобувачiв вищоi освiти, не рiдше одного piвy на пiврiччя
необхiдно проводити практичнi тренування
евакуацii працiвникiв та
здобувачiв вищоi освiти з булiвлi навч€tльного закладу при пожежi).
ПлаН евакуацii, якиЙ оформлЯетьсЯ
кожеН поверх будинку,
затверджуеться ректором, пiдписусться особоiо, вiдповiдальною за пожежну
безпеку. BiH повинен мiстити схему поверхУl Но якiй наносяться шляхlл й
напрямки евакуацii, мiсця розташування первинних засобiв пожежогасiння й
засобiв зв'язку. План вивiшуеться на видному мiсцi, BiH повинен вчасно
переглядатися з урахуванням наявних умов.
- Куточок пожежноi безпеки, у якому повиннi бути розмiщенi плакати про
заходи пожежнот безпеки, iнструкцiя
пожежноi безпеки, список
пожежноi
лобровiльноi
дружини з rхнiми обов'язками.

-

-

i

у

i

а

з

-

на

з

-

Акти про

укомплектованiсть внутрiшнiх пожежних KpaHiB.. На
шафи
повинен бути нанесений буквений iндекс iз порядковим
дверцятах
номером i номер телефону найближчоi пожежноi частини.
- Акти про технiчне обслуговування i перевiрку працездатностi
внутрiшнiх пожежних KpaHiB (не рiдше двох разiв у piK).

-

Акт про наявнiсть покажчикiв пожежних гiдрантiв (для тих навч€Lльних

-

Акти про своечаснiсть перевiрки й перезарядження

закладiв, що мають TaKi гiдранти).

вогнегасникiв.
Сгrорули i примiщення навч€lJIьного закладу повиннi бути забезпеченi
вогнегасниками вiдповiдно до норм. Yci первиннi засоби пожежогасiння
повиннi бути зареестрованi
журнаrri облiку первинних засобiв
пожежогасiння.
технiчне обслуговування автоматичноi пожежноi
сигналiзацii, яка повинна постiйно перебувати у BBiMKHeHoMy cTaHi й
щорiчно перевiрдтися на працездатнiсть iз складанням акту.
- Акти про стан евакуачiйних проходiв, виходiв, коридорiв, тамбурiв i
сходiв..
- Акти про стан горищ. На дверях або люках горищних Обробка
дерев'яних конструкцiй горищних примiщень вогнезахисним засобом
повинна проводитися не рiдше одного разу на 3 роки зi складанням акту.

в

Акти про

4.

Стан електрогосподарства

Пiд час огляду електрогосподарства унiверситету необхiдно:
1. Мати в наявностi TaKi нормативно * правовi документи:

-

про

наказ ректора

призначення вiдповiдального за
електрогосподарство, органiзацiю навIIання й перевiрки знань з
електробезпеки. Особи технiчного персоншу, що виконують роботи, при

яких може виникнути небезпека ураження електричним cTpyMoN{,
проходять перевiрку знань один раз на piK за мiсцем роботи iз

присвоенням групи електробезпеки та один раз на 3 мiсяцi iнструктаж iз
записом у журнаJIi ресстрацii первинного iнструктажу з охорони працi
- протоколи перевiрки опору iзоляцiй електромережi й заземлення
устаткування.
2. Перевiрити технiчний стан
- електрощитових KiMHaT. Електрощитова KiMHaTa повинна бути
оснащена вуглекислотним або порошковим вогнегасником й однiею парою
дiелектричних рукавичок.)
елекТричних щитiв. Yci електричнi щити повиннi постiйно бути
замкненi.
- еЛеКТРОМереЖ свiтильникiв та комутуючих апаратiв. Свiтильники
ПОВИННi бУти надiЙно пiдвiшенi до стелi _й мати свiтлорозсiювальну
арматуру. КомутацiЙнi коробки мають бути зiкритi кришкам". Kopny си й
кришки електровимикачiв електророзеток не повиннi мати вiдколiв i
трit_tдин, а також оголених KoHTaKTiB i приводiв. Yci електророзетки та
пристроi слiд промаркувати за номiна-гtьною напругою.
наявнiсть освiтлення територii навчального закладу. На територiI мають
бути освiтленi пiшохiднi дорiжки, вхiднi дверi, вiдкритi iгровi й спортивнi
майданчики з пiдводкою електроживлення до стовпiв пiдземнипt кабелеiчt.

-

i

lверцята комутацiйних лtокiв на бетонних стовпах повиннi бути постiйно
закритi.

v. Стан укриттiв фонду захисних споруд цивiльного захисту
укриття фонду захисних споруд цивiльного захисту (сховище,
протирадiацiйне укриття, споруди подвiйного призначення, найпростiшi
укриття) (далi укриття фоrду зсцз) мають утримуватися та

експлуаТуватисЯ У cTaHi' IцО дозволяе привестИ ix У готовнiстЬ у
разi
необхiдностi.
Вимоги щодо утримання та експлуатацii захисних споруд цивiльного
захисту, критерiТв неможливостi подальшого утримання та експлуатацii

захисних споруд цивiльного захисту, оформлення документiв, що

пiдтверджують таку неможливiсть, а також визначення зр.lзкi" допуrентiв
ПаПеРОВОГО ОбЛiКУ фоПДУ Захисних споруд, запровадження системи ik

нумерацii затвердженi наказоМ

мвС вiд

09.07.20l8 J\Ъ 57g

<Про
затвердження вимог з питань використання та облiку фонду захисних споруд
цивiльного захисту)), що зареестрованi в MiHicTepcTBi юстиltii Украiни'10
липня 2018 р.заN9 879/32331.
пiд час експлуатацii укриттiв фонду Зсцз не допускаеться виконання
заходiв, що знижують iх захиснi властивсlстi, надiйнiсть та безпеку.
Мiсця розташування укриттiв фоrду зсцЗ позначаIоться за допомогою
табличок (написiв) та покажчикiв руху до них.
Бiля вхiдних дверей до укриття фо"ду зсцЗ вивiшусться табличка iз
зазначенням номера споруди, rT власника, мiсця зберiгання ключiв, особи,
ВiДПОВiДаЛЬНОi За УТРИМання та.експлуатацiю вiдповiдного
укриття в мирний
час, iT мiсцезнаходження
Йомера телефону.
нiчний- час таблички
позначення захисноi споруди i входи мають бути освiтленi або
дубльованi
свiтловими покажчикаL{и.

i

У

Споруди, iх комунiкацii, iнженернi мережi, iнженерне та спецiальне
обладнання, системи житт€забезпечення (далi - обладнапп" ,u*rсних споруд)
мають утримуватися в н€Lпежному технiчному cTaHi.
входи до захисних споруд мають забезпечувати вiльний доступ
усередину ik примiщень, можливiсть користування ними особаrчtи з
iнвалiднiстю i мати достатню (нормативну) пропускну спроможнiсть.

пiдходи до зовнiшнiх дверей, дверi

i

Ьходовi маршi

маю.гь

утримуватися у справному cTaНi, очищуватися вiд бруду i смiття, а в зимовий
час - вiд снiгу i льоду. ЗахаращенIlя входiв не допускаеться.

у разi вiдсутностi на входах пандусiв для забезпечення вiльного
користування сховищамII оссlбапtи з iнвалiднiстю входи
долатково
обладнуються дерев'янишtи або металевими трапами.

зсцз

забезпечення укриттiв фонду
первинними засобами
пожежогасiння, обладнання здiйснюеться вiдповiдно
до норм належностi
залежно вiд основного функцiон€lJIьного призначення примiщень
мирний
час та вимог Правил пожежноi@ки_д_Ущрз,rнi, затверджениху
нак[воМ

MiHicTepcTBa BнyTpimHix справ Украiни вiд 30
ГРУдня 2014 року JФ 1417 (iз
змiнами).
Мiсця розташування первинних засобiв пожежогасiння, план евакуацii
iз захисноi спорули позначаються i освiтлюються.
спорули мають захищатися вiд пiдтоплення i затоплення Грунтовими,
поверхневими, технологiчними та стiчними водами.
Експлуатацiя та утримання електрообладнання
укриттiв фонду ЗСЦЗ
здiйснюються вiдповiдно до вимог чинного законода".r"ъ
сферi
улаштування електроустановок.

у

примiщення укриттiв фонду

Зсцз мають

забезпечуватися штучним
освiтленням. у них не допускаеться прокладання тимчасових електричних
та
iнtтlих iнженерних мереж, а також незакрiплених електричного обладНання
i
свiтильникiв. Електричнi свiтильники маютЬ буiи захищеними вiд
механiчного пошкодження. Використання свiтильникiв iз незахищеними
лампами розжарювання не допускаеться.

утримання

ЗДiЙСНЮЮТЬСЯ

та

експлуатацiя обладнання укриттiв фонду зсцз
ЗГiДНО З ВиМогами i рекомендацiями, uЙr"ч".rими технiчною

документацiсю на них, а також вiдповiдними нормами i правилами.
б

Утримання територii унiверситету

5.1.ПiДХОДи до будiвлi, в'iЪди й входи на територiю, проi.зди
й дорiжки
повиннi матИ тверде покриттЯ. Баки для збирання.*irr"п,turru бути
закритi
кришками й розмiщуватися пiд накриттям, не ближче 25 м вiд будинку.

Bci

колодязi на територii повиннi.бути закритi кришками, а ями повиннi
мати
огородження.
5,2,ТериторiЯ унiверситетУ повинна вчасно очищатися вiд горючих
вiдходiв' смiтгя' листя, сухоi трави тощо. Смiтгя повинно систематично
вивозитися з територii, сп€tлювати його на територii забороняеться.
5.3.необхiдно звернути увагу на стан карнизiв
даху споруди
навч€Lпьного закладу. Наявнiсть моху, порослих
"u
дерев та
на
карнизах свiдчать про вихiд з ладу покрiвлi лu"у, облицювання рослин
плиткою, а
згодом i руйнування карнизiв та cTiH.

Начальник вiддiлу ОП

Г.ГОРБАЧОВА

Погоджено:
Проректор з науково-педагогiчноi
роботи

А.КИРИЧЕНКО

Додаток

1

Затверджую
Ректор LЩITY

в.крошвrilй

((_)>_20____р.
П Л А Н З А Х О Д I В (орiентовний)
щодо пiдготовки та обладнання примiщень
r IHTY до 20__]20
_навчЕuIьного року
Заходи

Видати наказ кПро пiдготовку до нового

Розробити та

червень

Проректор з

червень

Проректор з

серпень

Проректор з

серпень

Головний
енергетик

серпень

Головний
енергетик
Головний
iнженер
вiдповiда_пьнi за
пожежIIу безпеку
Головний
iнженер

зlп

l

навчzlльного DoKy)

2

3

4

5

6
7

затвердити

план
органiзаuiйних та ремонтних робiт, що
необхiдно виконати до початку нового
навчального року
Створити робочу комiсiю з пiдготовки
навчального закладу до нового
навчtIльного року
Органiзувати та забезпечити lIроведення
примiщення
ремонтних
унiверситету
Провести
освiтлення та
забезпечити
непрацюючих
електроламп
Провести технiчний огляд та перевiрити
контури зzвемлення

робiт у
огляд
замiну

Пiдготувати тепломережу до роботи

в

вересень

Провести технiчну експертиз},
вогнегасникiв. за потреблt зробити

вересень

осiнньо-зимовий перiод
8

Вiдповiдаrьний

TepMiH
виконання
червень

}lъ

перезарядку

Проректор з

АГР

Ректор

Агр

нпр
Агр

(iм'я,

( пiлпис)

9

прiзвиruе )

.Щодаток 2
(Ре*оменлована форма)

MIHICTEPCTBO ОСВIТИ

I

НАУКИ УКРАiНИ

цЕнтрАльноукрАiнськиЙ ндцlонАльниЙ твхнlчниЙ унIвЕрситЕт
нАкАз
(

))

20____1l.

м.Кропивницький

Jф

Про створення постiйно дiючоi
технiчнот koMicii з обстеження
примiщень i спорул

На виконання вимог статгi 13 та 17 Закону Украiни кПро охорону
працi>, пiдпунктiв 5 та б пункту 1 роздiлу IVПоложення про органiзацiю
роботи з охорони працi та безпеки життедiяльностi учасникiв освiтнього

процесу в установах i закладах освiти, затвердженого наказом MiHicTepcTBa
освiти науки Украiни вiд 26.|2.2017 Ns |669, зареестрованого в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 2З.0|.2018 за Ns 100/31552,
метою
визначення готовностi примiщень, iнженерно-технiчних комунiкацiй
закладу освiти та введення ix в експлуатацiю,

i

з

нАкАЗУЮ:

1. Затвердити склад постiйно дiючоТ технiчноТ KoMicii з

примiщень i
споруд закладу освiти:
Голова KoMicii:
Члени KoMicii:

обстеження

голова профкому (голова KoMiciT з питань охорони працi профкому)
2. Головi постiйно дiючоТ технiчноi KoMicii:
органiзувати роботу з обстеження прлlмiщень i споруд до початку
нового IIавчаJIьного року. За результатами роботи до 20 серпня 20_ р.
НаДаТИ На ЗаТВеРДЖення акт обстеження прилtiщень та iнженерних
комунiкачiй закладу освiти до початку
навч€UIьного року та
оп€Lлювального сезону та акти-дозволи
на
введення
в експлуатацiю
-J_
навч€tпьних лабораторiй, комп'ютерних класiв, спортзалiв, спортивних
майданчикiв, iнших примiщень;

l0

протягом навч€Lпьного року проводити оцiнювання технiчного стану
обладнання та устаткування навч€tльних примiщень, про результати

доповiсти до 20 березня 20_ р.
3. Контроль за виконанням наказу зЕtлишаю за собою
Ректор

ll

.Щодаток З

Затверджую
Ректор ЦНТУ

в.крошвнии

(_))_20____1э.
А К Т (орiснтовний)

обс,геження примiщень та iнженерних комунiкацiй
до початку 20 l20_навч€LпьноI,о року

ЦНТУ

()20
IVlи, постiйно дiюча технiчна комiсiя у складi:

Провела обстеження примiщень та iнженерних комунiкацiй
унiверситету,
(назва об'скту)

ВСТАНОВИЛА;

1.Система водопроводу, водовiдведення вiдремонтованi, протiканця води
не зафiксовано.
2.СТаН примiщень (стiни, пiдлога, коридори, аудиторiI, кабiнети,
лабораторiI, комп'ютернi класи, майстернi, туалети), ДзХ, допомiжнi
примiщення вiдповiдае вимогам безпеки i виробничот caHiTapii, що
визначаються чинними нормативними документами.
3. Обладнання в лабораторiях, комп'ютерних класах, iнших навч€tльних
примiщеНнях вiдповiдае вимогаМ санiтарних правил i норм. Обладнання i
споруди в спортивному залi, на спортивному майданчику справнi та надiйно
закрiпленi.
4. Тепломережа вiдремонтована випробувана, випробувана на протiкання
та готова до експлуатацii.
Висновок KoMicii:

верситету

(назва об'скту)

Пiдписи:
голова koMicii
пiдпис

прiзвище

пlдпис

прiзвище

пlдпис

прiзвище

члени koMicii

l2

Додаток 4
Затверджую
Ректор tШТУ

(()

Ми, *ori.i"

нацiонального технiчного

в.крошвниЙ
20-_р.

унiверситету

роботи

.-.-._-..--,

вiддiлу охорони працi
, голови KoMicii з питань
ОП профкому,
, завiдуючого кафедри(викJIадача) фiзичrrого
виховання (викладача), скл€rли цей акт про, що в спортивIIому залi було
проведено випробування i перевiрку на надiliнiсть встановлення та
закрiплення спортивного iнвентарю i нестандартного обладнання. Вiдомостi
нач€Lпьника

про випробування наведенi в таблицi.

Назва спортивного кiлькiсть
i
спортобладнання
Бруси паралельнi
Перекладина
kiHb гiмнастичний
Козел
гiмнастичний
лави гiшtнастичнi
гiмнастична
стiйка
Стiйки
волейбольнi
Щити
баскетбольнi

N9

iнвентарю

зlл
1

Iнвентарний
номер

Щанi

випробувань

Закрiплено
надiйно чи
ненадiйtrо

Висновок KoMiciT:

1.

установлено, що все спортивне обладнання закрiплене надiйно i

придатIIе для використання в ocBiTHboМy процесi за

правил безпеки
навч€Lльного
2.

пiд час

закладу.

проведення занять

в

умови виконання

спортивному залi

для здобувачiв вищоi освiти створено умови для проведення занять з
фiзичноi культури, робочi мiсця здобувачiв вiдповiдають нормам i

правилам з охорони працi, безпеки проведення занять, а також
вiковим
особливостям.

lз

З. Педагогiчний персонал ознайомлений

з

правилами безпеки та

iнструкцiями з безпеки пiд час проведення занять з фiзичноi культури i
спорту.

голова koMicii
пlдпис

прiзвище

t-tiдпис

прiзвище

пlдпис

прlзвище

члени koMicii

l4

Додаток 5
(вiдповiдно до Вимог щодо
забезпечення нумерацii та
здiйснення облiку фонду
захисних споруд
цивiльного захисту)

Акт

оцiнки об'скта (будiвлi, споруди, примiщення) utодо можливостi його використання для
укриття населення як найпростiшого укриття
20року
(назва населеного пун

у присутностi

(посала, власне iм'я, прiзвиЩе особи (осiб), яка (якi)

,дiИ."о*оЦ"l оО.rо,е""О

(посала, власне iм'я, прiзвище власника булiвлi (спорули, примiщення) або
уповноваженот ни

особи))

проведено огляд об'екта (булiвлi. споруди, примiщення),
розташованого за адресою:
державноi, комунальноi, приватноi форми власностi,
(непотрiбне закресл ити)

що належить
(найменування власника: для приватноТ
форми unu."oili -Боъ*iБ*одuровання,
комунал ьнот - органу м iсцевого самоврядування,

установи, органiзацiТ)

за результатами

проведеноfо огляду встановлено:

1. Загальна харак,геристика об'екта (спорули,

булiвлi, примiщення)

основне функцiональне призначення,

2. Загальний стан об'екта:

технiчний

(спpaвниЙ,ПpацезДaTНиЙ,oбмeжeнonpauе'лa'""й'

санiтарний
загальний стан примiщень

(заловiльний, незаловiльний)

З. Стан входiв, додаткових аварiйних виходiв

l5

обладнано засобами для доступу осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення)

4. Стан систем вентиляцii:
(перелбачено / не перелбачено про€ктоtлt, наявнiсть, цiлiснiсть, комплектнiсть,

чр

5. Стан системи водопостачання
(uентралiзоване водопостачання або iнше джерело,

наявнiсть, кiлькiсть та MicTkicTb безнапiрних та напiрних бакiв для питноi води, iнших емностей для питноi

в

б. Стан каналiзацiйноi системи
(перелбачено

санвчзли

/ не передбачено

прсlсктом)

(НаявнiСть, кiлькiсть, стан санiтарних приладiв (душових, KpaHiB,
унiтазiв,'умивальникiв)

вигрiбнi ями, пудр-клозети' виноснi баки (eMHoCTi длЯ нечистот) (лля некаНалiзованих булiве
споруд, примiщень'

7. Стан систем опалення

можливiсть

оч

ищення, справнiсть, мiсце встановлення)
(перелбачено / не перелбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвiтлення
(нaявнiсть,yкoМпЛeктoBaнiстьтаспpaвнiстьeлектpooблаДнaнНя'n.p"дба..енo
ламп, резерВних систеМ елсктропосТачаннЯ (освiтлення), зазеN,tленнЯ електрообладнанrtя)

9. Справнiсть систем зв'язку та оповiще}Iня

(наявнiстьгyчнoмoвuiв,paлioтo.iки'стauioнapнoТтелефoннoTмеpежi,с'auio@ц
1 0. Протипожежний стан:
автоматичнi системи пожежогасiння та сигналiзацii

пожежогасlння

(спopyлyyкoМпЛeктoBaнoзгiднoЗнopМaми'неyкoМпЛeктoBaнo'.u.@

висновок

про можливiсть використання обl€кта (будiвлi, споруди, примiщенtlя)
для укриття
населення як найпростiшого укриття
(oб.ект(бyлiвлю,сnopyдy'пpимiЩeння)peкoмендo

за умов:

як найпростiше укриття та включення до
фонду захисних aпоруд)

lб

утримання та експлуатаuiТ найпростiших укриттiв)

Пiдписи осiб, якi склали цей акт:
(посала, власне iм'я, прiзвище)
(посада, власне iм'я, прiзвище)

з актом ознайомлений:
Власник об'скта (буiiвлi, споруди, примiщення)
(уповноважена ним особа)

(посада, власне iм'я, прiзвище)

(власне iпл'я, прiзвище)

20_ року
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Додаток 6
Затверлжую
Ректор tmTY

В.кРоШВНI,Й

<<->>

20-__э.

АКТ (Примiрний)
прийому готовностi примiщень ЦНТУ до нового навч€шьного року
Повна адреса
Телефон
Прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника навч€Lпьного

закладу

<_>_20_р.

Вiдповiдно до наказу ректора LЦ{ТУ вiд
перевiрку проводила комiсiя в складi: голови KoMicii: проректора -з науково педагогiчноi роботи
l членlв koМlcll
вiд профспiлки працiвникiв
вiд
органiв державного нагляду (пожежна охорона, охорона працi, тощо) (за
згодою)

комiсiсю встановлено:
Наявнiсть виписки з рiшення мiсцевоТ виконавчоТ влади про закрiплення за
навчальним закладом певнот дiлянки адмiнiстративного району
1.

у 20_

poui в навчальному закладi буд. навчатися:
.студентiв, з них за очною формою навчання
2. Стан та якiсть ремонту примiщень:
капiтального
поточного
J 20_навЧ€L,Iьному

Виконувач роботи з ремонту будiвель
3. Стан територii та iT

площа

4, Кiлькiсть i стан допомiжних
споруд.
5. Наявнiсть цементованих майданчикiв для смiттсзбиральникiв,

18

iх стан

6. Огорожа навколо територii унiверситету та iT стан
7. Навчально-дослiдна дiлянка та iT характеристика
8. Спортспоруди i майданчики, Тх розмiри та технiчний стан

10. Наявнiсть та стан готовностi до нового навч€lJIьного

класiв, лабораторiй:

року комп'ютерних

комплектовано

lcTt
равил

l
'яток

Вид
иайстерень

Площа. кiлькiсть
кв. м
робочих
иiсць

наявнiсть
эб;lаднання та

Тип
пiдлоги

ссвiтленiсть Наявнiсть

iHcTpyMeHTa за
:IОРМОЮ

12. Наявнiсть кабiнету вiдпочинку (релаксацiI) науково

працiвникiв

перевiрки
[електрозахист
вентиляцiя)

- педагогiчних

13.PoзмipисПopTиBнoГo.-y,нaявнiстьТасТaнoбnuд"u*.@

нормами

14. НаЯВНiСТЬ Та роЗмiри актового з€Lлу та забезпечення

.rоrп.*"оТбБпй,

15. Наявнiсть iдальнi або буфету

кiлькiсть посадочних мiсць

забезпеченiсть та стан меблiв

l9

-,

aKTiB

забезпеченiсть технологiчнимобладнанням
санiтарний стан
умови для миття рук
Наявнiсть проточноi води: холодноi
16. Органiзацiя питного
режиму
17. Наявнiсть i стан бiблiотеки
18. Фонд пiдручникiв

_,

художньоТ лiтератури

, гарячоТ

_,

перiодичних

видань
l9. Забезпеченiсть освiтлення в класах, кабiнетах згiдно з нормами

20. Наявнiсть aKTiB перевiрки опору iзоляцii електромереж i заземлення
21. Наявнiсть

i

стан протипожежного обладнання:
протипожежнi щити
вогнегасники
блискавкозахист
пожежнi водойми (гiдранти)
пожежнi рукави

23. Наявнiсть i стан iнженерних комунiкацiй:

водопостачання

_,€лектропостачання

канаrriзацiя
24. Стан центральноi вентиляцii, можливостi дотриrчrп"
навч€tльному закладi
25. Наявнiсть пiдсобного господарства та його стан

"*irpooOriny

26. Забезпечення охорони прачi та безпеки

u

освiтнього процесу (наявнiсть протоколiв про навчання i перевiрку знань
працiвникiв з безпеки життедiяльностi, журн€tли peccTpal{ii iнструктажiв з
охорони працi, журн€Lли ресстрецii iнструктажiв з безпеки *rrrй"льностi,
iнструкЦii з охорОни працi, безпеки життедiяльностi, пожежноТ безпеки)

27.ГoтoвнiстьyнiвеpсиTеTyДoЗИМи,нaявнiстьnnu"iffi

Характер оп€UIюв€IJIьноТ

системи (котельня, теплоцентраль, пiчне), if стан

28. Забезпеченiсть науково

- педагогiчними

кадрами та техпер.*uпоlи

29.наявнiсть та ресстрацiя колективного договору

20

Висновок KoMicii про готовнiсть унiверситету до нового навч€шьного року

голова koMicii
пiдпис

прiзвлtшlе

пiдпис

прiзвище

пlдпис

прiзвище

пiдпис

прiзвище

Члени KoMiciT

Примiтки:
1. Перевiрка готовностi навчальних закладiв до нового навчального року
закiнчусться до 30 серпня.
2. Акт прийому готовностi закладу складають у 2-З примiрниках. Один
примiрник обов'язково передають у мiсцевий орган управлiння освiтою,
залиша€ться в навчальному закладi.
лругий
з. Якщо комiсiя вважае, що навчальний заклад не можна прийняти, треба
точно з€вначити, якi роботи i в якi строки мають бути виконанi.
запропонована форма акта передбачае лише ocHoBHi питання, тому до
змiсту перевiрки можна включити питання з урахуванням мiсцевих
умов i
об'скта, що перевiряеться ( аудиторiТ, лабораторii, майстернi, aKToBi з€UIи,

тощо)

2|

!одаток

7

ТАБЛИLИ CTPOKIB ПЕРЕВIРКИ ОБЛАЛНАНI-UI
I ЗАХИСНИХ ЗАСОБIВ

Назва обладнання i au*"a"r*
вогнегасники

Опiр iзоляцii електромережi
стан заземлення
Манометри

Термiни, форма перевiркЙ

р* на piK,
1
(нАIБ

указати дату

А.01.001_2004)

Щорiчно, протокол

замiру
(Правила технiчноi експлуаruцiТ
електроустановок спохiивачiв)
Щорiчно, протокол замiру
1 рчз на piK клеймом на
корпусi або склi (НПАОП 0.001.30_0l)
ра. на мiсяцiв (п.7.1.35
нпАоп 0.00- 1 .30-0l )
1 раз на piK, пiсля ремонту i
перед установкою (додаток 1,2

з

!рабини (стрем'янки) дерев'янi
Електродвигуни

l

б

Правил технiчноi експлуатацii

Електровимiрюва.гlьнi прилади

опалювальнi системи

електроустановок споживачiв)
1 раз на 2 роки з встановленням
клейма (НПАОП 0.00-1.30-01)
Перед пуском та пiсля
ремонту
(п.8 роздiлу l3 НIIдоП 0.001.1 1_98)

Випробування
спортивних перед початком навч.tльного
снарядiв i обладнання
року, складаеться акт
Обладнання навч€rльних
Перед початком навчаJIьного
лабораторiй
ремонту,
складаеться акт
Чищення електроламп
1 раз на кварт€uI або при
забрудненнi
Чищення скла BiKoH
и на piK

року i
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пiсля

]

