
 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

НАКАЗ 
 

11.12.2020 Миколаїв № 491 
 

Про посилення протипожежного та 

техногенного захисту в університеті, 

безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу під час зимових 

канікул 

 

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 53 Закону України 

«Про освіту», статей 13, 14, 30 Закону України «Про охорону праці» та 

«Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» 

від 26.12.2017 р. № 1669, враховуючи лист Міністерства освіти і науки України 

від 04.12.2020 р. № 1/9-671 «Щодо посилення протипожежного та техногенного 

захисту об’єктів сфери освіти, безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу під час зимових канікул», із метою поліпшення протипожежного 

режиму в МНУ імені В. О. Сухомлинського  

НАКАЗУЮ: 

1. Проректорам Овчаренку А. В., Кузнецовій О. А., Даниленко В. Л.; 

в. о. деканів факультетів Гуріній О. В., Жигадлу Г. Б., Мороз Т. О., 

Степановій Т. М.; декану факультету Олексюк О. М., завідувачам кафедр та 

керівникам структурних підрозділів: 

1.1. Суворо дотримуватися вимог Закону України «Про охорону праці», 

«Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в МНУ імені В. О. Сухомлинського», «Правил 

пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 

України», інструкцій із пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. 

1.2. Провести позаплановий інструктаж зі здобувачами освіти з безпеки 

життєдіяльності з реєстрацією у відповідних журналах. Звернути увагу 

на порядок дій у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації. 

1.3. Заборонити експлуатацію в приміщеннях електрообігрівачів та інших 

електроприладів, які можуть стати причиною пожежі. 

1.4. Провести роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти щодо правил 

поведінки в умовах низьких температур, попередження випадків 

переохолодження та обморожень. 



 

 

2. Завідувачу господарства Новицькій Т. М., комендантам навчальних 

корпусів Оришаці З. М., Мельницькій К. М., Шевчуку В. С., 

Грінвальду О. Г., комендантам гуртожитків Аббасовій І. А., Гірняк Л. М.: 

2.1. Перевірити шляхи евакуації на випадок надзвичайних подій. Тримати 

шляхи евакуації в належному стані, не захаращувати. 

2.2. Перевірити комплектацію пожежних щитів на наявність первинних 

засобів пожежогасіння. Забезпечити вільний доступ до них. 

2.3. Заборонити експлуатацію несправних електроприладів та саморобних 

нагрівальних приладів.  

2.4. Провести з працівниками університету позаплановий інструктаж із 

пожежної безпеки з реєстрацією у журналі інструктажів із питань 

пожежної безпеки.  

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з адміністративно-

господарчої роботи Даниленко В. Л. 

 

 

Ректор          В. Д. Будак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт наказу вносить: 

Начальник відділу охорони праці 

_________ О. П. Хмель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор 

_________ А. В. Овчаренко 

Проректор із науково-педагогічної роботи 

_________ О. А. Кузнецова 

Проректор із адміністративно-господарчої 

роботи _________ В. Л. Даниленко 

Юрисконсульт 

_________ О. Ю. Тимошенко

 

 


