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Про призначення посадових осіб ,
відповідальних за організацію
роботи з охорони праці
На виконання ст.13 та ст.14 Закону України "Про охорону праці" та
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчальновиховного процесу в установах і закладах освіти , затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України 01.08.2001р. № 563, і з метою належної
організації роботи з охорони праці , безпеки життєдіяльності та профілактики
виробничого травматизму,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідальність за забезпечення функціонування системи управління
охороною праці університету, а саме:
за створення служби охорони праці і призначення посадових осіб, які
забезпечують вирішення конкретних питань з охорони праці, затвердження
посадових інструкцій про їх обов’язки , права та відповідальність за виконання
покладених на них функцій , а також контролювати їх додержання;
за організацію розроблення з участю профспілкового комітету колективної
угоди з питань охорони праці і реалізую комплексних заходів для досягнення
встановлених нормативів та існуючого рівня охорони праці в університеті;
за організацію усунення причин, що приводять до нешасних випадків,
професійних захворювань та здійснення профілактичних заходів, визначених
комісіями за підсумками розслідування цих причин;
за організацію проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень
умов праці, оцінку технічного стану навчально-виробничого обладнання та
устаткування , атестацію робочих місць на відповідність нормативно-правовим
актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та
за їх підсумками вживає заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для
здоров’я виробничих факторів;
за організацію розроблення та затвердження положень, інструкцій, інших
нормативних актів з охорони праці, що діють в межах університету та
встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території
університету відповідно до нормативних актів про охорону праці;

за здійснення адміністративного і спільно з головою профспілкового
комітету громадського контролю за станом охорони праці та за дотриманням
працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами,
механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використання
засобів колективного та індивідуального захисту і виконання робіт відповідно
вимог щодо охорони праці;
за вживання термінових заходів для допомоги потерпілим , залучення за
необхідності професійних аварійно-рятувальних формувань у разі виникнення в
університеті аварій , нещасних випадків чи надзвичайних ситуацій;
за забезпечення належного утримання будівель і споруд навчальних корпусів
та гуртожитків , навчально-виробничого обладнання та устаткування , моніторинг
за їх технічним станом ;
за організацію пропаганди безпечних методів праці та співробітництво з
працівниками в галузі охорони праці – покладаю на себе.
2. Покласти відповідальність за організацію виконання заходів з охорони
праці:
2.1. За створення здорових і безпечних умов навчання під
час проведення всіх видів навчальних занять і виробничих практик
зі студентами в аудиторіях, кабінетах, лабораторіях, майстернях на території
університету та базах практик ;
за організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки
життєдіяльності професорсько-викладацького персоналу та інженерно-технічних
працівників, керівників і спеціалістів підпорядкованих підрозділів (служб);
за організацію всіх видів практик та контроль за їх проведенням;
за здійснення адміністративного і спільно з комісією охорони праці
профспілкового комітету громадського контролю за станом охорони праці, за
розробкою, переглядом і впровадженням інструкцій з питань охорони праці, за
своєчасністю проведення інструктажів з питань охорони праці з студентами та
працівниками – на першого проректора Козака Ф.В.
2.2. За організацію навчання за планами і програмами з питань охорони
праці під час професійної підготовки і за проведення інструктажів з питань
охорони праці з студентами, курсантами;
за створення здорових і безпечних умов при організації позанавчальної
роботи, фізкультурно-спортивних і культурно-масових заходів, туристичних
походів і екскурсій зі студентами, курсантами;
за здійснення адміністративного і спільно з комісією з охорони
праці громадського контролю за станом охорони праці при веденні навчального
процесу, за проведення навчання та інструктажу студентам , курсантам з питань
охорони праці - на проректора з науково-педагогічної роботи Чеховського С.А.
2.3. За забезпечення контролю за використанням в навчальному процесі
технічних засобів, обчислювальної техніки, планування і контроль лабораторної
бази університету, предметних і лекційних аудиторій;
за забезпечення контролю по виконанню навчальних програм для навчання
студентів відповідно до вимог державних і міжнародних стандартів;
за організацію безпечної роботи видавництва «Факел» та організацію
редакційно-видавничої діяльності, контроль видання навчальної і навчальнометодичної літератури;
за здійснення адміністративного і спільно з комісією з охорони праці
громадського контролю за станом охорони праці при веденні навчального процесу,
за проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці з студентами та
працівниками підпорядкованих підрозділів (служб) – на проректора з науковопедагогічної роботи Галущака М.О.

2.4. За створення здорових і безпечних умов праці при організації науководослідних, експедиційних робіт, роботи студентських наукових товариств та на
час проведення наукової підготовки аспірантів;
за організацію навчання і підвищення кваліфікації керівників, заступників
керівників і спеціалістів підпорядкованих підрозділів (служб), які безпосередньо
відповідають за організацію виробництва, технічний стан устаткування машин та
механізмів з питань охорони праці;
за здійснення адміністративного і спільно з комісією з охорони праці
громадського контролю за станом охорони праці, за своєчасністю проведення
інструктажів з питань охорони праці з працівниками, студентами і аспіратами
підпорядкованих підрозділів (служб) - на проректорів з наукової роботи
Карпаша О.М. та Дзьобу О.Г.
2.5. За створення здорових і безпечних умов праці, збереження здоров’я
працівників та профілактику виробничого травматизму;
за організацію навчання і підвищення кваліфікації керівників, заступників
керівників і спеціалістів підпорядкованих підрозділів (груп), наукових керівників,
спеціалістів і керівників науково-дослідних лабораторій;
за здійснення адміністративного та спільно з комісією з охорони праці
громадського контролю за станом охорони праці, за дотриманням працівниками
технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами,
устаткуванням та іншими засобами виробництва, використання засобів
коллективного
та індивідуального захисту, за своєчасністю проведення
інструктажів з питань охорони праці з усіма працівниками підпорядкованих
підрозділів (груп), науково-дослідних лабораторій - на директора науководослідного інституту нафтогазової енергетики і екології Карпаша М.О.
2.6. За створення здорових і безпечних умов праці та побуту
при організації будівництва, реконструкції і ремонту, а також експлуатації та
догляду будівель, споруд і приміщень, виробничого і енергетичного обладнання,
автомобільного та житлового господарства на території університету;
за організацію розроблення з участю профспілкового комітету колективної
угоди з питань охорони праці і реалізую комплексних заходів для досягнення
встановлених нормативів та існуючого рівня охорони праці в університеті;
за організацію усунення причин, що приводять до нешасних випадків,
професійних захворювань та здійснення профілактичних заходів, визначених
комісіями за підсумками розслідування цих причин;
за організацію навчання з питань охорони праці та підвищення кваліфікації
керівників, заступників керівників та спеціалістів підпорядкованих підрозділів
(служб), які безпосередньо відповідають за організацію виробництва,
технічний стан устаткування, машин і механізмів, а також окремих працівників,
які виконують роботи в шкідливих або небезпечних умовах праці;
за здійснення адміністративного і спільного з комісією з охорони праці
громадського контролю за станом охорони праці, за розробку, перегляд і
впровадження
інструкцій з охорони праці, за своєчасністю проведення
інструктажів з питань охорони праці з всіма працівниками підпорядкованих
підрозділів (служб), працівниками інших організацій і підприємств, які
виконують роботи для університету на його об’єктах та території – на директора
господарського комплексу університету Василів А.Я.
3. Покласти відповідальність за організацію роботи з охорони праці,
створення здорових та безпечних умов праці і навчання, збереження здоров’я
працівників та студентів, профілактики виробничого травматизму на час
проведений навчальних занять, виробничих практик, науково-дослідних і інших
робіт на кафедрах,

за забезпечення навчання та перевірки знань з питань охорони праці
завідувачів кафедр , професорсько-викладацького та навчально-допоміжного
персоналу раз на три роки ;
за здійснення керівництва розробленням і переглядом інструкцій з питань
охорони праці для конкретних лабораторних та практичних робіт
за здійснення адміністративного і спільно з комісією з охорони праці
громадського контролю за станом охорони праці при веденні навчального процесу,
за забезпечення навчання за планами та програмами з питань охорони
праці і безпеки життєдіяльності під час професійної підготовки, а також
проведення повторних інструктажів з охорони праці зі студентами та працівниками
на початку навчальних семестрів і в процесі навчання ;
за дотримання працівниками і студентами правил поводження з машинами,
механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва і навчаня,
використання засобів колективкого та індивідуального захисту;
- на керівників підрозділів , що забезпечують навчальний процес :
3.1. По інституту інженерної механіки – на директора Романишина Л.І.
3.2. По інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі - на
директора Гораль Л.Т.
3.3.По інституту фундаментальної, гуманітарної підготовки та заочнодистанційного навчання – на директора Мазура М.П.
3.4. По інституту післядипломної освіти - на зав.тренажерного бурового центру
Колісника В.І.
3.5. По факультетах – на деканів відповідних факультетів:
3.5.1. Геологорозвідувальний факультет – на Омельченка В.Г.
3.5.2. Газонафтопромисловий факультет – на Витязя О.Ю.
3.5.3. Факультет нафтогазопроводів – на Лісафіна В.П.
3.5.4. Інженерно-екологічного факультет – на Мандрика О.М.
3.5.5. Факультет інформаційних технологій – на Юрчишина В.М.
3.5.6. Факультет електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій –
на Костишина В.С.
3.5.7. Факультет архітектури туристичних комплексів – на Василишина Я.В.
3.5.8. Факультет навчання іноземних студентів – на Кондрата О.Р.
3.5.9. Факультет управління та інформаційної діяльності – на Дзвінчука Д.І.
4.Покласти відповідальність в навчальних підрозділах на завідувачів
відповідних кафедр:
4.1.По інституту інженерної механіки:
4.1.1. Кафедра механіки машин – на Петрину Д.Ю.
4.1.2. Кафедра нафтогазового технологічного транспорту – на Козака Ф.В.
4.1.3. Кафедра теоретичної механіки - на Векерика В.І.
4.1.4.Кафедра нафтогазового обладнання - на Крижанівського Є.І.
4.1.5. Кафедра технології нафтогазового машинобудування – на Петрину Ю.Д.
4.1.6. Кафедра комп’ютеризованого машинобудівного виробництва – на
Панчука В.Г.
4.2.По інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі :
4.2.1. Кафедра організації праці та виробництва – на Зелінську Г.О.
4.2.2. Кафедра економіки підприємства – на Данилюка М.О.
4.2.3. Кафедра обліку і аудиту – на Орлову В.К.
4.2.4. Кафедра фінансів – на Орищин Т.М.
4.2.5.Кафедра менеджменту і адміністрування – на Полянську А.С.
4.2.6.Кафедра теорії економіки та управління – на Кісь С.Я.
4.2.7.Кафедра управління людськими ресурсами на Петренка В.П.

4.3. По інституту фундаментальної, гуманітарної підготовки та заочнодистанційного навчання:
4.3.1. Кафедра вищої математики – на Мойсишина В.М.
4.3.2. Кафедра загальної та прикладної фізики – на Галущака М.О.
4.3.3. Кафедра хімії – на Полутренко М.С.
4.3.4. Кафедра історії та політології – на Мандрика Я.І.
4.3.5. Кафедра філософії – на Скальську Д.М.
4.3.6. Кафедра фізичного виховання та спорту – на Улізько В.М.
4.4. По геологорозвідувальному факультету:
4.4.1. Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ – на
Маєвського Б. Й.
4.4.2. Кафедра теоретичних основ геології – на Стельмаха О.Р.
4.4.3. Кафедра геофізичних досліджень свердловин – на Федоришина Д.Д.
4.4.4. Кафедра польової нафтогазової геофізики – на Петровського О.П.
4.5.По газонафтопромисловому факультету:
4.5.1. Кафедра буріння нафтових і газових свердловин – на Чудика І.І.
4.5.2. Кафедра розробки і експлуатації нафтових і газових родовищ – на
Кондрата Р.М.
4.5.3. Кафедра безпеки життєдіяльності – на Семчука Я. М.
4.5.4. Кафедра морських нафтогазових технологій – на Копея Б.В.
4.6. По факультету нафтогазопроводів:
4.6.1. Кафедра транспорту та зберігання нафти і газу – на Середюк М.Д.
4.6.2. Кафедра спорудження та ремонту газотрубопроводів і газонафтосховищ
– на Грудза В.Я.
4.6.3. Кафедра зварювання трубопроводів і конструкцій – на Шлапака Л.С.
4.6.4. Кафедра нафтогазової гідромеханіки – на Паневника О.В.
4.6.5. Кафедра технічної діагностики і моніторингу – на Карпаша О.М.
4.6.6. Кафедра зносостійкості і відновлення деталей машин – на Криля Я.А.
4.7. По інженерно –екологічному факультету
4.7.1. Кафедра інженерної геодезії – на Бурака К.О.
4.7.2. Кафедра екології – на Адаменка Я.О.
4.7.3 Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики – на Кузьменко Е.Д.
4.7.4. Кафедра землевпорядкування і кадастру – на Лісевич М.П.
4.8. По факультету інформаційних технологій :
4.8.1.Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем – на
Юрчишина В.М.
4.8.2. Кафедра інформатики – на Тимківа Д.Ф.
4.8.3.Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології –
на Семенцова Г.Н.
4.8.4. Кафедра комп’ютерних технологій в системах управління та
автоматики на Заміховського Л.М.
4.8.5. Кафедра комп’ютерних систем та мереж – на Горбійчука М.І.
4.9. По факультету електрифікації та інформаційно-вимірювальних
технологій:
4.9.1. Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових
підприємств – на Костишина В.С.
4.9.2. Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки – на Чеховського С.А.
4.9.3. Кафедра електротехніки – на Чорноуса В.М.
4.9.4. Кафедра методів і приладів контролю якості та сертифікації продукції –
на Кісіля І.С.

4.10. По факультету архітектури туристичних комплексів:
4.10.1. Кафедра архітектурного проектування – на Дурманова В.Ю.
4.10.2. Кафедра туризму – на Дрогомирецького Я.М.
4.10.3. Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки – на Шкіцу Л.Є.
4.10.4.Кафедра основ архітектури - на Василишина Я.В.
4.10.5.Кафедра будівельної механіки – на Артима В.І.
4.11. По факультет навчання іноземних студентів:
4.11.1. Кафедра англійської мови – на Озарко І.І.
4.11.2. Кафедра німецької та французької мов – на Когут Л.Ф.
4.11.3. Кафедра теорії та практики перекладу – на Дерді Е.Т.
4.12. По факультету управління та інформаційної діяльності:
4.12.1.Кафедра державного управління та місцевого самоврядування – на
Дзвінчука Д.І.
4.12.2.Кафедра документознавства та інформаційної діяльності – на
Дербеньову Л.В.
4.12.3.Кафедра соціальних комунікацій і права – на Джуру О.Д.
4.13. По кафедрі військової підготовки – на Вязніцева Ю.В.
5. Покласти відповідальність за:
- за організацію роботи з охорони праці, створення здорових та безпечних умов
праці і навчання, збереження здоров’я працівників та студентів, профілактики
виробничого травматизму на час проведений навчальних занять, , виробничих
практик, науково-дослідних і інших робіт на кафедрах,
– забезпечення проведення навчання, інструктажів і перевірки знань з питань
охорони праці студентів на початку кожного семестру в кожному кабінеті,
лабораторії,
де
навчальний
процес
пов’язаний
із
застосуванням
пожежонебезпечних рідин, горючих газів, діючого електроустаткування, перед
заняттями з виробничого навчання у навчально-виробничих майстернях;
– реєстрацію інструктажів з охорони праці у спеціальному журналі
– на
професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів, майстрів
виробничого навчання, які проводять конкретні навчальні заняття.
6.Покласти відповідальність на кафедрах
- за здійснення безпосереднього керівництва по створенню здорових і безпечних
умов праці та проведення навчально-виховного процесу;
- за розроблення, перегляд і впровадження інструкцій з питань охорони праці для
виконання конкретних робіт в лабораторіях та майстернях кафедр ;
- за проведення з кожним працюючим інструктажів і перевірки знань з питань
охорони праці;
- за організацію проведення інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці
зі студентами, курсантами і працівниками , та за реєстрацію інструктажів в
спеціальному Журналі ;
- за здійснення адміністративного і спільно з комісією з охорони праці
громадського контролю за станом охорони праці при ведені навчального процесу,
за дотриманням працівниками і студентами, курсантами правил поводження з
машинами і механізмами, устаткуванням, використання засобів колективного та
індивідуального захисту і виконання робіт відповідно до вимог охорони праці –
на завідувачів лаболраторіями кафедр:
6.1.По інституту інженерної механіки:
6.1.1. Кафедра механіки машин – на Івасюка М.П.
6.1.2.Кафедра нафтогазового технологічного транспорту –на Гриценка 1.М.
6.1.3.Кафедра теоретичної механіки - на ШебунчакаІ.С.

6.1.4.Кафедра нафтогазового обладнання - на Галавая О.Й.
6.1.5. Кафедра технології нафтогазового машинобудування – на Грохольського В.В.
6.1.6.Кафедра комп’ютеризованого машинобудівного виробництва – на
Фурикевича А.О.
6.2.По інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі :
6.2.1.Кафедра економіки підприємства – на Ігнатєву Л.В..
6.2.2.Кафедра менеджменту і адміністрування – на Олексюк О.І.
6.2.3.Кафедра теорії економіки та управління–на Мельницького М.М.
6.3 По інституту фундаментальної, гуманітарної підготовки та заочнодистанційного навчання:
6.3.1.Кафедра загальної та прикладної фізики – на Приплоцьку І.М.
6.3.2. Кафедра загальної та прикладної фізики – на Калугіна А.Г..
6.3.3. Кафедра хімії – на Супа В.В.
6.3.4. Кафедра - на Ковбасюк Г.М.
6.3.5. Кафедра фізичного виховання та спорту – на Богданову Г.В.
6.4. По геологорозвідувальному факультету:
6.4.1. Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ – на
Гошовського І М .
6.4.2. Кафедра теоретичних основ геології – на Моргулець І.М..
6.4.3. Кафедра геофізичних досліджень свердловин – на Хімчака С.П.
6.4.4. Кафедра польової нафтогазової геофізики – на Тацакович С.Т.
6.4.4. Кафедра польової нафтогазової геофізики – на Гусарову В.Н.
6.5.По газонафтопромисловому факультету:
6.5.1. Кафедра буріння нафтових і газових свердловин – на Олексюка М.П.
6.5.2. Кафедра розробки і експлуатації нафтових і газових родовищ – на
Середюка В.Д.
6.5.3. Кафедра безпеки життєдіяльності – на Стасінчука В.І.
6.5.4. Кафедра морських нафтогазових технологій – на Тодорчука А.Ф. .
6.6. По факультету нафтогазопроводів:
6.6.1.Кафедра транспорту та зберігання нафти і газу – на Шпака І.М.
6.6.2. Кафедра спорудження та ремонту газотрубопроводів і газонафтосховищ
– на Бабенко В.С.
6.6.3. Кафедра зварювання трубопроводів і конструкцій–на Матвієнківа О.М.
6 .6.4.Кафедра нафтогазової гідромеханіки – на Кривенко В.О.
6.6.5. Кафедра технічної діагностики і моніторингу – на Бухало С.А.
6.6.6 .Кафедра зносостійкості і відновлення деталей машин
на Слободяна В.М..
6.7. По інженерно-екологічному факультету:
6.7.1. Кафедра інженерної геодезії – на Благого С.П.
6.7.2. Кафедра екології – на Литвина Я.М.,Ногача М.М.
6.7.3. Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики – на Дяків М.І.
6.7.4. Кафедра землевпорядкування і кадастру – на Михайловську О.В.
6.8. По факультету інформаційних технологій :
6.8.1.Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
на
Вовка Р.Б.
6.8.2. Кафедра інформатики – на Василика Р.В.
6.8.3.Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології –
на Майковича Є.П.
6.8.4. Кафедра комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики
– на Романюка А.Б.
6.8.5. Кафедра комп’ютерних систем та мереж – на Возного І.І.

6.9.По
факультету
електрифікації
та
інформаційно-вимірювальних
технологій:
6.9.1.Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових
підприємств – на Шнурка І.Ф.
6.9.2. Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки – на Сітко Я.О.
6.9.3. Кафедра електротехніки – на Чмелика Т.М.
6.9.4. Кафедра методів і приладів контролю якості та сертифікації продукції –
на Гордіюка В.П.
6.10. По факультету архітектури туристичних комплексів:
6.10.1. Кафедра архітектурного проектування – на Татарина В.В
6.10.2. Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки – на Буй В.В..
6.10.3.Кафедра будівельної механіки – на Шебунчака І.С
.
6.11. По факультет навчання іноземних студентів:
6.11.1. Кафедра німецької та французької мов – на Замороку О.М.
6.11.2.Кафедра теорії та практики перекладу – на Любчича А.А.,
Пристай С.М.
6.12. По факультету управління та інформаційної діяльності:
6.12.1 Кафедра державного управління та місцевого самоврядування – на
Гошовську М.М. , Луканюка В.Т.
6.12.2.Кафедра документознавства та інформаційної діяльності –на Опар Н.В.
6.13.По інституту післядипломної освіти – на Новікову І.Б.
7. Покласти відповідальність за створення здорових і безпечних умов праці,
збереження здоров’я працівників та профілактику виробничого травматизму
працівниками підрозділів , що забезпечують навчальний процес :
7.1.Навчальний відділ – на Свериду Б. В.
7.2.Інформаційно-обчислювальний цент – на Піцика Р.Л.
7.3..Відділення підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ – на
Федорова О.Є.
7.4. Лабораторія організації практик і зв’язків з виробництвом
– на
Юрчищин О.В..
7.5.Навчально виробнича лабораторія комп ютерної підготовки видань
–
на Кудлу С.В.
7.6.Лабороторія науково-методичного забезпечення навчального процесу
–
на Мазура М.П.
7.7.Навчально-виробнича лабораторія з проблем нафтогазовидобутку
– на
Лялюка М.Я.
7.8.Центр тестувань – на Бережницького Б.С.
7.9.Центр дистанційного навчання – на Піндус Н.М.
7.10.Навчально-наукавий центр професійної підготовки і практики – на
Панчука А.
7.11.Науково-технічна бібліотека – на Пилип Я.А.
8. . Покласти відповідальність за створення здорових і безпечних умов праці,
збереження здоров’я працівників та профілактику виробничого травматизму на
керівників підрозділів , що забезпечують наукову та інноваційну діяльність:
8.1.Науково-дослідний інститут нафтогазової енергетики і екології – на
Карпаша М.О.
8.2.Лабораторія інформаційного забезпечення навчального процесу – на
Коропа І.В.
8.3.Відділ підготовки фахівців високої кваліфікації – на Процюка В.Р.
8.4.Інноваційно-виставковий комплекс – на Череп юк І.І.

8.5.Служба зв’язку , інформаційних та комп’ютерних технологій – на
Ковбанюка І.І.
9..Покласти відповідальність на керівників редакційних та видавничих
підрозділів :
9.1.Редакційно-видавничий відділ – на Стружа Я.Ю.
9.2.Редакція газети “Студент Прикарпаття” – на Корбу Л.Ф.
9.3.Відділ організації видання науково-технічних, фахових журналів – на
Кулик М.В.
9.4.Навчально-виробнича
лабораторія
поліграфічних
послуг
–
на
Заячківського О.О.
10. Покласти відповідальність на керівників адміністративних підрозділів :
10.1.Архів – на Рогожу Л.Г.
10.2.Бухгалтерія – на Стельмащук Н.С.
10.3.Відділ кадрів – на Квасницю О.А.
10.4.Військово-мобілізаційний відділ – на Остащенко М.М.
10.5.Канцелярія - на Голуб Н.М.
10.6.Планово-фінансовий відділ – на Онуфрак А.М.
10.7.Штаб цивільного захисту – на Рубцова В.О.
10.8.Юридичний відділ – на Протаса В.В.
10.9.Відділ міжнародних зв’язків – на Сусака О.М.
11. Покласти відповідальність на керівників підрозділів господарського
комплексу університету :
11.1. За створення здорових і безпечних умов праці при організації і виконанні
будівельно-монтажних і ремонтних робіт на об’єктах та території університету;
за оформлення акта-допуска підрядним організаціям на виконання будівельномонтажних робіт на об’єктах, території університету;
за здійснення адміністративного і спільно з комісією з охорони праці
громадського контролю за станом охорони праці, за дотриманням працівниками
технологічних процесів, правил поводження з машинами і механізмами,
устаткуванням, іншими засобами виробництва, використання засобів колективного
та індивідуального захисту і виконання робіт відповідно до вимог щодо охорони
праці,
за своєчасністю проведення інструктажів з питань охорони праці з усіма
підпорядкованими працівниками, а також працівниками інших організацій та
підприємств, які виконують роботи для університету на його об’єктах, території на начальника відділу капітального і поточного ремонту Федорківа Ю.Д.
11.2. За створення здорових і безпечних умов праці при організації і виконанні
монтажу, демонтажу і експлуатації електротехнічного устаткування та мережі на
об’єктах та території університету;
за організацію і проведення планово-попереджувальних ремонтів,
профілактичних оглядів та випробувань електричних, енергетичних ,
вентиляційних установок , апаратури та мереж , своєчасне випробування захисних
засобів у відповідності з правилами та інструкціями ;
за здійснення адміністративного і спільно з комісією з охорони праці
громадського контролю за станом охорони праці, за дотриманням працівниками
технологічних процесів, правил поводження з машинами і механізмами,
устаткуванням, іншими засобами виробництва, використання засобів колективного
та індивідуального захисту і виконання робіт відповідно до вимог щодо охорони
праці,

за своєчасністю проведення інструктажів з питань охорони праці з усіма
підпорядкованими працівниками, а також працівниками інших організацій та
підприємств, які виконують роботи для університету на його об’єктах і території –
на головного енергетика Гавриленка О.Г.
11.3. За безпечну експлуатацію газового обладнання, газових приладів,
водогонів гарячого та холодного водопостачання, центрального опалення - на
головного механіка університету Закутинського І.Й.
11.4. 3а забезпечення працівників та студентів спецодягом, спецвзуттям та
іншими засобами індивідуального захисту та миючими засобами - на начальника
відділу матеріально-технічного забезпечення Коваль О.В.
11.5. За забезпечення працівників університету, які працюють у шкідливих
умовах праці, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами - на
начальника відділу студентського харчування Бабенко Л.
11.6.Навчально-наукова автотранспортна лабораторія – на Мужа В.В.
11.7.Відділ охорони і безпеки – на Пуйду М.Т.
11.8.Спортивний комплекс ім..Гемби А.П. – на Бажана П.Я.
12. Покласти відповідальність за створення здорових і безпечних умов праці,
збереження здоров’я працівників та профілактику виробничого травматизму
на - директора студмістечка Качалу В.С. за :
- за здійснення адміністративного і спільно з комісією з охорони праці
громадського контролю за станом охорони праці, за дотриманням працівниками
правил поводження з електрообладнанням, устаткуванням, іншими засобами
виробництва, використання засобів колективного та індивідуального захисту і
виконання робіт відповідно до вимог охорони праці та виробничої санітарії ;
- за розроблення, перегляд і впровадження інструкцій з питань охорони праці для
виконання конкретних робіт в приміщеннях та на території гуртожитків ;
- за організацію проведення інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці
з мешканцями гуртожитків та виробничим персоналом, та за реєстрацію
інструктажів в спеціальному Журналі ;
- за призначення посадових осіб відповідальних за охорону праці гуртожитків – на
– завідувача гуртожитками № 1,2 Глуханюк Г.В.
– завідувача гуртожитками № 3,4 Кузьмич В.І.
– завідувача гуртожитком № 5
Ніпрук О.В.
– завідувача гуртожитком № 6
Косьмій Н.П.
– завідувача гуртожитком № 7
Бандуру Л.С.
13. . Покласти відповідальність в навчальних,допоміжних, виробничо-технічних
та адміністративно-господарських приміщеннях навчальних корпусів та території
університету на комендантів :
- головного навчального корпусу Сивого М.М.
- навчального корпусу №1,7 Малиновську С.Б.
- навчального корпусу №3
Костецьку Л.Т.
- навчального корпусу №4
Репелу І.Я.
- навчального корпусу №5
Третяк Д.Д.
- навчального корпусу №8
Сивого М.М.
- навчального корпусу №12 Раєвського А.Ю.
- навчального корпусу КВП Пісного М.П.
14. Покласти відповідальність за створення здорових і безпечних умов праці,
збереження здоров’я працівників та профілактику виробничого травматизму :

– дотримання санітарних вимог виробничим персоналом і мешканцями баз
відпочинку та виробничих практик;
– забезпечення проведення інструктажів і перевірки знань з питань охорони
праці виробничого персоналу, а також мешканців баз при заселенні та реєстрацію
інструктажів у спеціальних журналах відповідно по:
- базі практик «Факел» с. Битків – на Олінчинську О.М.
- базі відпочинку «Нафтовик» с.Яблуниця - на Тимофій Г.В.
- Дністровському інженерно-екологічному ННВП полігону с.Маріямпіль –
на Осташ М.К.
15. Покласти відповідальність за створення здорових і безпечних умов праці,
збереження здоров’я працівників та профілактику виробничого травматизму в
соціально-побутових,культурних та оздоровчих підрозділах :
15.1.Центр культури і дозвілля студентів – на Литвиненка В.Д.
15.2.Санаторій-профілакторій «Нафтовик» - на Бас А.П.
15.3.Філія міської поліклініки №2 – на Стародубцеву М.М.
15.4.Геологічний музей – на Іванчук І.І.
15.5.Музей університету – на Череп юк І.І.
16. За організацію виконання організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних,
соціально-економічних і лікувально -профілактичних заходів , спрямованих на
запобігання нещасним випадкам , професійним захворюванням і аваріям в
процесі праці та навчання в університеті , згідно функціональних обов’язків
Положенння про відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності , покласти
відповідальність на начальника відділу Семків Г.І.
16.1. Покласти відповідальність за проведення вступних інструктажів з питань
охорони праці з працівниками і студентами університету на працівників відділу
охорони праці:
Семків Г.І. – начальника відділу;
Берездецького В.Д. – провідного інженера;
Сіроцінського А.А. – провідного інженера з пожежної безпеки.
17. Наказ № 50/1 від 29.07.2010 р., вважати таким, що втратив чинність.
18. Контроль за виконанням наказу покладаю на себе та відділ охорони праці
і безпеки життєдіяльності.
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