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РІШЕННЯ
Вченої ради Чернігівського національного технологічного університету про стан

охорони праці в університеті
від 23 грудня 2019 року

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу охорони праці 
Безпечної Тамари Іванівни про стан охорони праці в університеті.

Згідно Закону України «Про охорону праці» в Університеті був розроблений план 
заходів на 2019 рік щодо захисту умов праці на робочому місці, безпеки технологічних 
процесів, стану заходів колективного та індивідуального захисту, санітарно-побутових 
умов, які відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці. Проведення 
роз’яснювальної роботи та бесід на кураторських годинах дозволило уникнути 
травматизму здобувачів вищої освіти під час проведення освітнього процесу в 2019 році.

На підставі зміни нормативних документів з ОП та БЖД у 2019 році було 
переглянуто 45 інструкцій з охорони праці та БЖД. Проводяться постійні перевірки 
стану пожежної безпеки та інструктажі відповідальних осіб і працюючих. Для 
збереження життя та здоров’я працівників і здобувачів вищої освіти університету на 
випадок надзвичайних ситуацій у приміщеннях корпусу №1 оновлена система 
оповіщення.

В цілому, стан охорони праці в університеті знаходиться на рівні, що дозволив 
стабільно проводити освітній процес та проведення всіх видів господарської діяльності.

Головним завданням з цивільного захисту університету на 2020-й рік є 
забезпечення сталого функціонування університету та підвищення готовності 
співробітників та здобувачів вищої освіти до ефективних дій з захисту учасників 
освітнього процесу у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру та 
в умовах можливих терористичних посягань. Основні зусилля вході реалізації головного 
завдання зосередити на:

- створенні матеріальних резервів для запобігання виникнення надзвичайних 
ситуацій та проведення невідкладних робіт з локалізації надзвичайних ситуацій та 
ліквідації їх наслідків;

- постійному проведенні робіт та навчанню захисту учасників освітнього процесу 
щодо попередження надзвичайних ситуацій;

- забезпеченні готовності органів управління, формувань і структурних підрозділів 
університету до своєчасного і ефективного реагування на надзвичайні ситуації, 
організації захисту особового складу, ліквідації наслідків НС;

- реалізації тематичних планів підготовки та навчання керівного складу 
цивільного захисту, органів управління, а також програм підготовки здобувачів вищої 
освіти з нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист»;

Вчена рада УХВАЛИЛА:
Інформацію про стан охорони праці в університеті прийняти до відома.
Виходячи з головного завдання та основних напрямків підготовки цивільного 

захисту у 2020 році, з метою досягнення позитивних кінцевих результатів керівникам 
структурних підрозділів університету протягом 2020 року вжити організаційних і 
практичних заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, 
та забезпечити протягом року безумовне дотримання норм і правил з охорони праці, 
пожежної та техногенної безпеки, техніки безпеки під час експлуатації устаткування, 
обладнання, комп’ютерної техніки та інших технічних засобів.

Голосували одноголосно.
Вчений секретар


