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Про проведення перевірки стану
готовності університету до нового
навчального року 2019/2020
Відповідно до вимог Положення про організацію роботи з охорони праці
та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і
закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 26.12.2017 р.
№ 1669, зареєстрованого Мінюсті України 23.01.2018 р. за № 100/31552, з
метою визначення готовності університету до нового 2019/2020 навчального
року
НАКАЗУЮ:
1. Призначити комісію для проведення перевірки готовності
університету до навчального процесу у складі:
голова комісії
–
Полтавченко С.В., проректор,
члени комісії
–
Сухомлінов С.М., головний інженер,
–
Тарабанчук
С.Ф.,
інструктор
протипожежної
профілактики відділу з питань ЦЗ,
–
Басиль Є.Є., начальник ВОП,
–
Євсюкова Г.О., голова комісії з охорони праці
профспілки працівників.
Призначеній комісії провести перевірку готовності корпусів, території
університету в термін з 27.08 по 30.08.2019 р., оформити та затвердити акт
готовності (строк – 02.09.2019р.).
2. Призначити комісію для проведення перевірки готовності кафедри
військової підготовки ОНПУ у складі:
голова комісії
–
Нестеренко С.А., проректор,
члени комісії
–
Костін Ю.П., помічник ректора,
–
Проценко І.М, викладач кафедри ВП, голова
профгрупи працівників кафедри ВП.
Призначеній комісії провести перевірку кафедри ВП в термін з 27.08 по
30.08.2019 р., оформити та затвердити у двох примірниках акт готовності

встановленої форми до 31.08.2019 р., один акт надати у ВОП - 02.09.2019 р.
3. Директорам інститутів, деканам факультетів:
3.1 провести перевірку готовності до нового навчального року кафедр,
міжкафедральних (факультетських) лабораторій, центрів та інших підрозділів
у структурі інституту, факультету у термін з 27.08 по 30.08.2019 р.;
3.2 оформити та затвердити у двох примірниках акти готовності
встановленої форми до 31.08.2019 р.; один комплект актів готовності всіх
підрозділів інституту, факультету надати у відділ охорони праці - 02.09.2019 р.
3.3 для проведення перевірки готовності кафедр, лабораторій до нового
навчального року за своїм розпорядженням призначити комісію по інституту,
факультету у складі не менш 3-х осіб. До складу комісії обов’язково
включають голову профбюро працівників інституту, факультету (завідувачі
кафедр і лабораторій до складу комісії не включаються, як відповідальні
посадові особи-виконавці за забезпечення охорони праці, БЖД).
4. Директору студмістечка:
4.1. провести перевірку готовності гуртожитків до нового навчального
року у термін з 27.08 по 30.08.2019 р.; оформити та затвердити у двох
примірниках акти готовності встановленої форми до 31.08.2019 р.; один
комплект актів готовності всіх підрозділів інституту, факультету надати у
відділ охорони праці - 02.09.2019 р.
4.2. для проведення перевірки готовності гуртожитків за своїм
розпорядженням призначити комісію по студмістечку у складі не менш 3-х
осіб. До складу комісії обов’язково включають голову профбюро працівників
студмістечка (завідувачі та коменданти гуртожитків до складу комісії не
включаються, як відповідальні посадові особи-виконавці за забезпечення
охорони праці, БЖД).
5. Керівникам підрозділів форми актів готовності підрозділів до нового
навчального року встановленої форми отримати на сайті ОНПУ (www.opu.ua //
Головна » Про університет » Нормативні документи).
6. Директорам відокремлених структурних підрозділів БВПУ ОНПУ,
НКПК ОНПУ, ОАДК ОНПУ та ХПТК ОНПУ процедуру здійснення перевірки
готовності закладу освіти до нового навчального року здійснювати у
відповідності з вимогами листа МОН України від 16.04.2018 р. № 1/9-240 «Про
дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності при підготовці
закладів професійної (професійно-технічної) освіти до нового навчального
року».
7. Визначити таким, що втратив чинність наказ ОНПУ від 20.08.2015 р.
№ 299-а «Про проведення перевірки готовності університету до нового
навчального року».
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректорів
Полтавченка С.В. та Дмитришина Д.В.
Ректор

Г.О. Оборський

