
                   Додаток №  5  

                                                    до Колективного договору на 2020 рік 

 

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ 

щодо досягнення встановлення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,  

підвищення існуючого рівня охорони праці та виробничого середовища, запобігання випадкам виробничого травматизму,  

професійного захворювання, аваріям і пожежам на 2020 рік 
№ 

з/п 
 

Найменування заходів (робіт) 

Вартість робіт, 

грн. 

Строк 

виконання 

Особи, відповідальні 

за виконання 
асигнова

но 

фактично 

виконано 

1 2 3 4 5 6 

1 Модернізація ліфтового обладнання,проведення експертиз та ремонтів ліфтів у гуртожитках №1,2,3,4 )5-

ти)ліфтів для безпеки працюючих та проживаючих 

60000,00  1-4 квартали Франчук І.Д. 

2 Впровадження автоматичного і дистанційного управління системою автоматичного контролю і сигналізації, 

блокувальних пристроїв, що забезпечать аварійне   вимкнення технологічного і енергетичного обладнання 

(прилад керування автоматикою) 

6000,00  На протязі 

року 

Франчук І.Д. 

Гунько Г.А. 

3 Реконструкція і модернізація системи управління автоматичною сигналізацією дахової котельні,що 

забезпечує аварійне вимикання обладнання. 

8000,00  3 квартал Гунько Г.А. 

4 Застосування технічних пристроїв, які забезпечать захист працюючих від ураження електричним струмом, 

безпечні матеріали і обладнання 

10000,00  На протязі 

року 

Франчук І.Д. 

5 Вимір опору ізоляції, дроту, опору мереж заземлення в навчальному корпусі, гуртожитках № 1,2,3,4,гаражі 9000,00  1-3 квартали Франчук І.Д. 

6 Обстеження діелектричних рукавиць, калош, бот, інструменту та поповнення замість вибракованих 6000,00  1-4 квартали Франчук І.Д. 

7 Встановлення запобіжних і захисних пристроїв для безпечної експлуатації водяних, газових , електричних 

та інших виробничих комунікацій і споруд 

4000,00  На протязі 

року 

Лук`янцов В.В. 

8 Технічне обслуговування  систем газопостачання та газового обладнання, модернізація газових приладів 25000,00  1-4 квартали Франчук І.Д. 

9 Нанесення на виробниче обладнання й комунікації розпізнавального пофарбування і знаків безпеки, 

встановлення сигнальних знаків безпеки (таблички на металі та пластмасі для електроустановок, 

виробничих приміщень і територій) 

500,00  1-4 квартали Франчук І.Д. 

Лук`янцов В.В. 

10 Удосконалення технологічних процесів з метою усунення дії небезпечних та шкідливих факторів, у т.ч. в 

каналізаційно-насосній станції 

5000,00  На протязі 

року 

Франчук І.Д. 

Лук`янцов В.В. 

11 Розробка, виготовлення і монтаж нових або реконструкція існуючих вентиляційних систем для приведення 

у відповідність вимогам чинних нормативних актів про охорону праці 

2500,00  На протязі 

року 

АГЧ 

12 Перевірка димових вентиляційних систем у навчальному корпусі, гуртожитках №1,2,3,4 4000,00  серпень Франчук І.Д. 

Лук`янцов В.В. 

13 Обладнання природного і штучного освітлення на робочих місцях, допоміжних приміщеннях, у місцях 

масового переходу людей відповідно до вимог, перехід на світлодіодні світильники, прожектори 

10000,00  По мірі 

необхідності 

Франчук І.Д. 

14 Забезпечення кімнат та місць загального користування плафонами для безпеки 5000,00  1-4 квартали Франчук І.Д. 

15 Переобладнання опалювальних систем та пристроїв кондиціювання повітря у виробничих та допоміжних 

приміщеннях, для забезпечення оптимального теплового режиму та мікроклімату на робочих місцях 

 

1000,00  На протязі 

року 

Лук`янцов В.В. 

16 Створення сприятливих умов в приміщеннях університету, особливо для роботи в літній період, відповідно 

до санітарних норм, де встановлені кондиціонери, при необхідності встановити нові 

8000,00  2-3 квартал АГЧ 

17 Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту 16000,00  На протязі Відділ постачання 



(респіратори), рукавицями та милом року 

18 Обладнання тротуарів, переходів, сходин для створення безпечних умов та запобігання травмуванню 

працюючих 

3000,00  3 квартал АГЧ 

19  Придбання обладнання та інших допоміжних матеріалів для подачі питної води 1000,00  На протязі 

року 

Відділ постачання 

20 Нормативно-правове забезпечення охорони праці: розроблення, видання і придбання нормативних актів про 

охорону праці, літератури, наочно-агітаційних матеріалів, різних видів бланків 

500,00  На протязі 

року 

Кондрат О.В. 

 

21 Забезпечення всіх підрозділів університету первинними засобами пожежогасіння 8000,00  На протязі 

року 

Кондрат О.В. 

 

22 Організація технічного обслуговування та діагностування  вогнегасників у ліцензованій організації 15000,00  1 квартал, 

3 квартал 

Кондрат О.В. 

 

23 Придбання та комплектування аптечок для структурних підрозділів, медичних книжок 500,00  серпень Кондрат О.В 

24 Проведення обов’язкових  медичних оглядів працівників 500,00  1 квартал, 

4 квартал 

Кондрат О.В. 

 

25 Випробування пожежних гідрантів, кранів 500,00  Серпень- 

вересень 

Кондрат О.В. 

 

26 Навчання і перевірка знань з охорони праці та безпечної експлуатації будівель, споруд, мереж інженерно-

технічних робітників АГЧ 

600,00  2 квартал Кондрат О.В. 

 

27 Придбання молока для працівників університету, які працюють у шкідливих умовах праці , згідно атестації 

робочих місць 

9800,00  На протязі 

року 

Кондрат О.В 

28 Проведення комплексу протиепідемічних заходів 22000,00  На протязі року 

по договору 
АГЧ 

29 Створення сприятливих умов працюючим  для прийому їжі , приміщень санітарно-побутового призначення 

та інших санітарних приміщень із забезпеченням миючих засобів 

13000,00  На протязі 

року 

АГЧ 

30 Впровадження або реконструкція систем попередження аварій, пожеж (оповіщення) учасників навчально-

виховного процесу;виготовлення проектної документації 

500,00  2-3 квартал Франчук І.Д. 

31 Приведення у відповідність з вимогами нормативних актів приміщень для зберігання отруйних, пожежо-

небезпечних  речовин 

500,00  На протязі 

року 

Кондрат О.В. 

 

32 Утилізація небезпечних і шкідливих відходів ліцензованими підприємствами 7000,00  На протязі 

року 

Кондрат О.В. 

 

33 Укомплектування робочих місць якісним інструментом, інструментом для роботи під напругою, приладів та 

пристроїв для безпечного виконання робіт в електроустановках 

2800,00  На протязі 

року 

Северин О.В. 

34 Щомісячно проводити санітарний день по благоустрою території та робочих місць 500,00  щомісячно АГЧ 

35 Реконструкція та ремонт системи пожежної сигналізації і забезпечення ефективності її роботи 2000,00  постійно Франчук І.Д. 

36 Організація оздоровчо-спортивної роботи, придбання необхідного спортивного інвентарю  500,00  постійно Проректор із НПР 
Каф-ра фізвиховання, 

спортклуб «Олімп» 

 Разом: 268200,00    
 
 

     Проректор з АГР            Н. М. Соколенко 

 

                                                                Провідний інженер з охорони праці                                 О. В. Кондрат  

 


