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484-в

Про призначення відповідальних
осіб за охорону праці в ОНПУ

Згідно з вимогами ст.13 Закону України «Про охорону праці», Положення
про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників
освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом
МОНУ від 26.12.2017 р. № 1669
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальних осіб з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності в навчально-наукових інститутах, на факультетах:
 директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів за
організацію та контроль заходів щодо забезпечення безпечних і нешкідливих
умов праці та освітнього процесу у структурних підрозділах навчальнонаукових інститутів, факультетів відповідно;
 завідувачів кафедрами за стан охорони праці, створення безпечних і
нешкідливих умов праці та освітнього процесу на кафедрі;
 завідувачів лабораторіями за стан охорони праці та безпечну
експлуатацію робочих місць, обладнання, стендів, приладів, інструментів,
інвентарю тощо в лабораторіях та / або приміщеннях кафедри;
 керівників науково-дослідної роботи (теми) за стан охорони праці та
безпечні і нешкідливі умови праці під час проведення науково-дослідної,
дослідно-конструкторської роботи.
2. Відповідальними особами за стан охорони праці, безпечні і нешкідливі
умови праці на робочих місцях (зонах), в закріплених приміщеннях
структурних підрозділів університету призначити їх керівників (начальників,
директорів, завідувачів тощо), у тому числі:

комендант корпусу № 1 (адм) – у корпусі № 1 (адм);
комендант корпусу № 2 (іее) – у корпусах № 2 (іее), № 8 (іее), № 5 (фіз);
комендант корпусу № 3 (ікс) – у корпусах № 3 (ікс), 12 (авт);
комендант корпусу № 4 (гук) – у корпусі № 4 (гук) на закріплених зонах;
комендант корпусу № 6 (ртк) – у корпусах № 6 (ртк), № 9 (тмл);
комендант корпусу № 7х (хтф) – у корпусах № 7х (хтф), № 11 (вст);
комендант корпусу № 7т (тен) – у корпусах № 7т (тен), № 10 (теп), № 16;
комендант корпусу № 13 (гум) - у корпусі № 13 (гум);
завідувач господарством корпусу № 14 (спк) – у корпусі № 14 (спк);
комендант корпусу № 15 (нтб) – у корпусі № 15 (нтб);
завідувач господарством корпусу № 19 (пкс) – у корпусі № 19 (пкс);
комендант корпусу № 20 (вск) – у корпусі 20 (вск);
комендант корпусу № 20-А – у корпусі № 20-А;
завідувач гуртожитком – у відповідному гуртожитку.
3. Відповідальність за стан охорони праці в кабінетах, приміщеннях, що
закріплені за окремими посадовими особами покласти на цих посадових осіб.
4. Відповідальними особами за утримання і нагляд за безпечною
експлуатацією обладнання, машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки в структурних підрозділах призначити їх керівників.
5. Відповідальною особою за забезпечення надійної та безпечної
експлуатації будівель і споруд, безпечний стан прибудинкових територій в
університеті призначити начальника ЕТВ Комар О.Ю., у тому числі:
в студмістечку – Швеця П.С., директора студмістечка;
в СОСТ «Чайка» - Дмитренко В.С., директора СОСТ «Чайка».
6. Відповідальною особою за належне утримання прибудинкових
територій та безпечній стан зелених насаджень університету призначити
начальника ГВ Комунішену-Іванову С.Л., у тому числі:
в студмістечку – Швеця П.С., директора студмістечка;
СОСТ «Чайка» - Дмитренко В.С., директора СОСТ «Чайка».
7. Призначити в університеті відповідальними особами за організацію
робіт з технічної і безпечної експлуатації:
електрогосподарства – Пошкурлата В.І., головного енергетика;
газового господарства – Сухомлінова С.М., головного інженера;
ліфтового господарства – Максименко В.С., головного механіка;
вантажопідйомних механізмів, машин (кранів, тельферів та ін.) –
Сухомлінова С.М., головного інженера;
систем водопостачання, каналізації, теплових мереж – Максименко В.С.,
головного механіка;
посудин, що працюють під тиском – Сухомлінова С.М., головного
інженера.

8. Призначеним відповідальним особам у п.п. 1-7 цього наказу:
8.1. забезпечити організацію робіт з охорони праці та виконання
організаційно-технічних заходів згідно з вимогами законодавчих та
нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки,
стандартів безпеки, будівельних та санітарних норм і правил тощо (перелік,
яких додається), в межах своїх посадових обов’язків і повноважень, функцій
та завдань, покладених на відповідний структурний підрозділ;
8.2. за своїми розпорядженнями у підпорядкованих структурних
підрозділах призначити відповідальних осіб за стан охорони праці у
закріплених будівлях, приміщеннях; за надійну та безпечну експлуатацію
устаткування, обладнання, механізмів, машин, стендів, приладів, інструментів
тощо, якщо інше не встановлено розпорядчими документами ОНПУ.
Інформацію про призначення відповідальних осіб вивісити на видному місці в
кожному приміщенні (біля входу).
9. У разі тимчасової відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо)
відповідальних осіб, відповідальність за стан охорони праці покладається на
їх заступників або осіб, виконуючих обов’язки за їх посадою.
10. Керівникам всіх підрозділів університету довести цей наказ до
підлеглих працівників під їх особистий підпис.
11. Розмістити цей наказ на офіційному сайті ОНПУ (www.opu.uaПро
університетнормативні документиохорони праці).
12. Директорам БВПУ ОНПУ, НКПК ОНПУ, ОАДК ОНПУ, ХПТК ОНПУ
призначення відповідальних осіб з охорони праці у підпорядкованих
підрозділах здійснювати за своїми розпорядчими документами.
13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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