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Про заходи з попередження 
виникнення пожеж та 
надзвичайних ситуацій

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 15.12.2022р. 
№ 1/1541/1-22 від 15.12.2022 щодо проведення запропонованих ними заходів з 
питань безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу та з метою 
збереження життя і здоров'я здобувачів вищої освіти і працівників 
університету, недопущення порушень вимог пожежної безпеки і скоєння пожеж 
та попередження виникнення надзвичайних ситуацій в університеті,

Н А К А З У Ю :

1. Деканам факультетів, завідуючим випускаючих кафедр, керівнику центру 
виховної роботи Олегу БЕВЗУ до 30.01.2023р.:
- організувати проведення первинних інструктажів із здобувачами вищої освіти 
з питань безпеки життєдіяльності перед початком зимових занять у II семестрі 
2022/2023 навчального року (зокрема з питань дій у разі оголошення про 
загрозу виникнення надзвичайної ситуації у тому числі сигналу «Повітряна 
тривога», дотримання правил пожежної безпеки, техногенної безпеки, 
дотримання правил гігієни у період поширення епідемічних захворювань тощо) 
з реєстрацією у відповідних журналах.
- провести роз’яснювальну роботу серед здобувачів вищої освіти щодо 
дотримання обмежень задля поширенню гострої респіраторної хвороби COVID
-  19, спричиненої короно вірусом SARS -CoV-2.
2. Керівникам структурних підрозділів, відповідальним за пожежну безпеку 
посилити контроль за дотриманням пожежної та техногенної безпеки, при 
цьому звернути особливу увагу щодо заборони експлуатації нагрівальних 
приладів в закріплених приміщеннях.
3. Пожежно -  технічній комісії, яка призначена наказом ректора від 
21.12.2021р. №57 -  03, до 30.01.2023р. провести перевірки працездатності 
оповіщення про пожежу, внутрішнього і зовнішнього пожежного 
водопостачання, забезпечення приміщень об’єктів необхідною кількістю 
первинних засобів пожежогасіння, покажчиків та знаків безпеки, стану шляхів 
евакуації і запасних виходів, комплектацію пожежних кран-комплектів,
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наявності інструкцій з пожежної безпеки на об’єктах, за необхідністю 
опрацювати нові інструкції або переглянути та доповнити чинні
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4. Начальнику ЕТВ Інні ЗАБОРУЄВІЙ до 30.01.2023р. оновити плани евакуації 
на випадок пожежі або інших надзвичайних ситуацій в навчальному корпусі 
№2 з обов’язковим позначенням маршрутів евакуації, місць розташування 
первинних засобів пожежогасіння та електричних щитів.
5. Начальнику відділу ОП Галині ГОРБАЧОВІЙ до 30.01.2023р. організувати 
навчання і перевірку знань зі сторожами та черговими гуртожитків з порядку 
дій у разі оголошення сигналу «Повітряна тривога«, об’єктової інструкції з 
пожежної та техногенної безпеки, а також порядку здійснення контролю за 
додержанням протипожежного стану, огляду території й приміщень та дій у 
разі виявлення пожежі, або спрацювання засобів пожежної сигналізації.
6. Керівнику ЦЦЗ та БЖД Руслану ОСІНУ утримувати наявні укриття 
університету в готовності до використання за призначенням та у разі 
оголошення сигналу «Повітряна тривога» забезпечити розміщення учасників 
освітнього процесу відповідно до затвердженого алгоритму.
7. Завідуючій канцелярії Світлані РЕЗШЧЕНКО ознайомити з даним наказом 
вказаних в ньому осіб.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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