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po6oTH siru1,iJiy oxopottH npauj Ha 202 

TepMiHH 
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.M! HattMeHyBaHHSI Ta JMiCT JaXOAiB BHKOHaHH BHKOHaBI.J,i JlpHMiTKa 

H 

I 2 3 4 5 I 
HaYaJihHHK 

1 
AHani3 cTaHy oxopom1 npau,i y 

JHOTHH 
BiLJJdJiy OTT, . . 

0l,Up03)],lJTaX,. rOJIOBa KOMlCll 3 

OTT rrpo<pKOMY 

KoperysaHH51 noKa3HHKiB yMoB HaYaJibHHK 
rrpau:1, K0MrrJieKcHoro rrnaHy, Bi)JJdJiy OTT, 

2 
po3,uiJ1y OTT y K0JieKTHBH0MY 

CILieHb 
KeplBHHKH 

,uorosop1 3 rroKparu:eHH51 yMoB TT1,Up03)],1JI1B, . . 
rOJIOBa KOMicii' 3 npau:1 Ta caHITapH0-03,UOp0B4HX 

. . . . 
OTT npocpKoMy 3aXO)],lB y m,up03)],1JlaX ymsepCHTeTy 

Po3rJ151,U rrpe,ucTaBJieHHX 
Kacpe,upaMH Ta CTPYKTYPHHMH HaLJaJibHHK 

3 
ni,upo3,uiJ1aMH rrpono3Hu,it1 w,o,uo Eepe3eHb- si,u,uiJly on, 
noKpaw,eHH51 yMoB npaui Ha 2021 p. KBITeHb rOJlOBa KOMicii' 3 

. . . On npoq>KOMY Ta po3rJI51)], Ha CfllJlbHOMY 3acI,uaHHI 

npocpKOMY i peKT0paTy. 
OpraHi3au,i51 HaBl.faHmI 3Hosy 
rrpHHH51THX npau:iBHHKiB, 

si,urrosi,uHo ,uo llepeJiiKy po6iT, ,ue c 
rroTpe6a y rrpocpeciHHoMy si,u6opi, Ha HaLJaJibHHK 

4 3aTBep,u)l(eHOMY HaKa30M npOT5131 si,u,uiJ1y OTT, 
MiHicTepCTBa oxopOHH 3,UopoB'51 poKy HaLJ.aJibHHK BK 
y Kpai'HH Ta 
,II,ep)l(Harn51,UOXOpOHnpau,i Bi)], 

23.09.1994 p N2 263\121. 
HaYaJlbHHK 

OpraHi3aui51 HaBLJ.aHH51, 
Ha 

si,u,uiJiy OTT, . . 
roJIOBHllli iIDKeHep 5 

nepem,urOTOBKa, fll)],BHW,eHH51 
rrpOT5131 

KBaJiicpi Kau,i'i, po3p51,uis npaui BHHKiB roJIOBa KOMicii' 3 

ArB. 
poKy 

0HTaHb oxop0HH 
npaui npocpKoMy 

OpraHi3all,i51 HaBLiaHH51 Ta 
Ha 

HaLJ.aJibHHK BK, 

6 
nepesipK.11 3HaHb rrpau:iBHHKiB, HaYaJibHHK 
rroca,uosttx oci6 Ta crreu:ianicTis I1pOT5131 

si,u,uiJiy on, 
rrpH BBe,ueHHi B eKCTTJiyaTall,ilO, B 

poKy 
r0Jl0Ba KOMici'i 



навчальний процес нового 
лабораторного обладнання, при 
впровадженні нових технологічних 
процесів, переведенні робітника 
на іншу посаду або на іншу 
роботу, яка вимагає додаткових 
знань з питань охорони праці. 

ОП профкому 

7 

Проведення інструктажів з 
протипожежного мінімуму з 
працівниками на роботах із 
підвищеною пожежною 
небезпекою, обслуговуючим 
персоналом електроустановок, 
систем опалення та газопостачання, 
вентиляційного, технологічного 
та іншого інженерного 
обладнання в структурних 
підрозділах. 

1 раз у 
квартал 

Головний 
інженер АГВ, 

начальник 
відділу ОП, 
начальники 

відділів АГВ 

 

8 

Проведення  перевірки 
технічного стану на об’єктах 
систем пожежегасіння, пожежної 
техніки, внутрішнього та 
зовнішнього водопостачання та 
інших засобів водопостачання в 
навчальних корпусах та 
гуртожитках. 

квітень, 
жовтень 

Головний 
інженер, 
ведучий 
інженер, 
інженер з 

обладнання, 
керівник АГВ 

 

9 

Організація проведення 
тематичного семінару до дня 
охорони праці із залученням 
представників Фонду соціального 
страхування України. 

квітень 
 Начальник 
відділу ОП, 

кафедра ОПБЖ 

 

10 
Ознайомлення співробітників 
ТДАТУ з новими нормативно-
правовими актами з охорони праці. 

На 
протязі 

року 

Начальник 
відділу ОП, 

голова комісії з 
ОП профкому,  

 

11 

Проведення огляду з охорони 
праці у структурних підрозділах. 
Розгляд питань охорони праці на 
засіданнях кафедр, Вченій раді, та 
ради університету. 

На 
протязі 

року 

Завідувачі 
кафедрами, 
начальники 

відділів, голова 
комісії з ОП 
профкому 

 

12 
Збирання заявок про спецодяг та 
складання переліку ЗІЗ для 
підрозділів університету 

На 
протязі 

року 

Завідувачі 
кафедрами, 

відділів, голова 
комісії з ОП 
профкому, 
начальник 

відділу ОП, 

 



проректор з 
НПАГР 

13 

Провести ревізію 
укомплектування пожежних 
щитів відповідними засобами.  
Перезарядити вогнегасники та 
придбати нові замість тих, які 
визнані непридатними для 
подальшого використання 

2 квартал 

Відповідальна 
особа, 

начальник 
відділу ОП, 

голова комісії з 
ОП профкому 

 

14 

Надання методичної допомоги 
кафедрам, відділам у оновленні 
(складанні) інструкції з охорони 
праці у відповідності з вимогами 
Положення при виконанні 
практичних, лабораторних та 
інших видів робіт з 
використанням машин і 
механізмів. 

На 
протязі 

року 

Завідувачі 
кафедрами, 
начальник 

відділу ОП, 
голова комісії з 
ОП профкому 

 

15 

Забезпечити перевірку стану 
електромеханічного обладнання 
та його відповідність вимогам 
охорони праці 

квітень Комісія 

 

16 

Надання методичної допомоги 
кафедрам, відділам із 
забезпечення нормативною 
документацією з охорони праці, 
оформлення інформаційних 
стендів, вітрин з трудового 
законодавства. 

травень-
червень 

Директор 
наукової 

бібліотеки, 
начальник 

відділу ОП, 
комісія 

 

17 

На підставі квартального аналізу 
захворюваності, невиробничого 
травматизму за 2020 рік розробка 
заходів із зниження професійної 
захворюваності у 2021році. 

квітень 

Начальник 
відділу ОП, 

голова комісії з 
ОП профкому, 

завідуючі 
кафедрами. 

 

 

18 

Контроль за ефективною роботою 
вентиляційних пристроїв систем 
опалення, освітлення у 
відповідності з вимогами 
санітарних норм і правил для 
учбових закладів. 

На 
протязі 

року 

Головний 
інженер з 

обладнання, 
інженер-
електрик, 
начальник 
відділу ОП 

 

19 

Організувати проведення 
навчання з електробезпеки (ІІІ 
група) 
Провести навчання з 
електробезпеки для 

листопад 

Спеціально 
створена комісія   

начальник 
відділу ОП 

 



неелектротехнічного персоналу 
 

20 

Організація та контроль за 
своєчасним проведенням 
попередніх і періодичних мед. 
оглядів працівників , які виконують 
роботи у несприятливих умовах на 
кафедрах, відділах. 

у строки, 
які 

встановл
енні 

приказом 
МЗ 

України  
№ 45,  
№ 246 

від 
21.05.07 

р. 

Начальник ВК, 
керівники 

кафедр, відділів, 
начальник 
відділу ОП 

 

21 

Організація і контроль за 
забезпеченням постійної та 
ефективної роботи побутових 
приміщень, роздягалень, 
санітарних вузлів. 

На 
протязі 

року 

Керівники 
підрозділів, 

головний 
інженер, голова 

комісії з ОП 
профкому 

 

 
 
 
Начальник відділу охорони праці      О.А.Фандєєв 


