

МІНІСТ ЕРСТ ВО ОСВІТ И І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
21 грудня 2020 року

м. Харків

№ 0102-09/091

Про посилення протипожежного
та техногенного захисту об’єктів
університету, безпеки життєдіяльності
учасників освітнього процесу під
час зимових канікул

На виконання листа Міністерства освіти і науки 04.12.2020 №1/9-651
«Про посилення протипожежного та техногенного захисту об`єктів сфери
освіти, безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час
зимових канікул», відповідно до підпункту 4 пункту 2 та пункту 14 розділу V
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці в закладах, установах організаціях, підприємствах,
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22.11.2017
№ 1514) та з метою посилення контролю за збереженням життя й здоров’я
здобувачів освіти під час зимових канікул, новорічних та різдвяних свят,
попередження надзвичайних ситуацій в університеті
ЗОБОВ'ЯЗУЮ:
1. Провідному інженеру
експлуатаційно-технічного
відділу
ЛЯХНУ Б.О. провести комісійні перевірки (з протокольним оформленням
протипожежного стану) об’єктів університету.
(Термін до 15 січня 2021 року)
2. Деканам факультетів, директорам навчально-наукових інститутів та
центру довузівської освіти:
2.1 Організувати проведення позапланового інструктажу з безпеки
життєдіяльності за «Інструкцією з охорони праці № 94 з безпеки
життєдіяльності (БЖД) для учасників освітнього процесу Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна», що затверджена наказом
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ректора від 05.02.202 р. № 018-1/050, здобувачам освіти з реєстрацією у
відповідних журналах.
(Термін до 20 січня 2021
року)
2.2. Загострити увагу на дотриманні вимог правил пожежної безпеки,
техногенної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху під час
зимових канікул, новорічних та різдвяних свят, зокрема з питань
профілактики шлунково-кишкових захворювань, дотримання правил гігієни
у період поширення епідемічних захворювань, поводження в громадських
місцях з незнайомими людьми та підозрілими предметами, при користуванні
громадським транспортом, безпечне перебування біля річок та водоймищ,
що вкриті кригою, щодо правил поведінки в умовах низьких температур,
попередження випадків переохолодження та обморожень, тощо.
3. Деканам факультетів, директорам навчально-наукових інститутів,
керівникам структурних підрозділів заборонити під час урочистих заходів з
нагоди новорічних та різдвяних свят на всіх об’єктах університету
використання та експлуатацію:
- феєрверків, петард, інших піротехнічних виробів;
- легкозаймистих прикрас, несправних освітлювальних гірлянд,
ялинок, які не оброблені спеціальним розчином;
- несправних приладів опалення та саморобних нагрівальних приладів.
4. Деканам факультетів, директорам навчально-наукових інститутів,
керівникам структурних підрозділів довести до відома співробітників
університету інформацію про заборону використання в приміщеннях
університету несправних приладів опалення та саморобних нагрівальних
приладів .
5. Начальнику служби охорони, директору студмістечка, головному
інженеру, начальнику господарчої служби, провідному інженеру
експлуатаційно-технічного відділу ЛЯХНУ Б.О.:
5.1. Організувати проведення позапланового інструктажу з охорони
праці зі сторожами, черговими гуртожитків, працівниками чергових служб.
5.2. Перевірити знання загальної інструкції з пожежної безпеки у
сторожів, чергових гуртожитків, працівників чергових служб.
5.3. Забезпечити вільний доступ до шляхів евакуації та первинних
засобів пожежогасіння в приміщеннях святкових залів.
5.4.
Перевірити наявність планів евакуації на випадок пожежі або
інших надзвичайних ситуацій з обов’язковим позначенням маршрутів
евакуації, місць розташування первинних засобів пожежогасіння та
електричних щитків, із дублюванням у разі потреби, англійською мовою.
(Термін до 25 грудня 2021 року)
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6. Директору студмістечка РЕВІ М.В. організувати проведення
інструктажів з питань дотримання правил пожежної безпеки зі здобувачами
освіти, які проживають у гуртожитках під час новорічних та різдвяних свят з
реєстрацією у відповідних журналах.
(Термін до 25 грудня 2021 року)

Ректор

(оригінал підписаний)

Проєкт вносить:
Начальник Служби
управління персоналом
Сергій КУЛІШ

Віль БАКІРОВ

