
Додаток №  5  

                       до Колективного договору на 2013-2015 роки  

 

 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 2013 рік 
 

№ з/п Найменування заходів (робіт) 
Строк 

виконання 

Особи, 

відповідальні за 

виконання 

1 Модернізація обладнання (технологічного, підйомно-транспортного та іншого виробничого обладнання) 1–4 квартали АГЧ 

1.1 Модернізація та технічне обслуговування ліфтів у гуртожитку № 1, 2, 3, 4 (5 ліфтів) для безпеки мешканців 1–4 квартали Франчук І.Д. 

2 Впровадження автоматичного і дистанційного управління системою автоматичного контролю і сигналізації наявності та 

виникнення виробничих факторів, блокувальних пристроїв, що забезпечать аварійне вимкнення технологічного і 

енергетичного обладнання 

Протягом року Франчук І.Д. 

2.1 Реконструкція і модернізація системи управління автоматичною сигналізацією дахової котельні,що забезпечує аварійне 

вимикання обладнання. 

Протягом року Гунько Г.А. 

3 Застосування технічних пристроїв, які забезпечать захист працюючих від ураження електричним струмом Протягом року Франчук І.Д. 

3.1 Вимір опору ізоляції, дроту, опору мереж заземлення в навчальному корпусі, і гуртожитках № 1,2,3,4,гаражі 3 квартал Франчук І.Д. 

3.2 Обстеження діелектричних рукавиць, калош, бот, інструменту та поповнення замість відбракованих 3 квартал Франчук І.Д. 

4 Встановлення запобіжних і захисних пристроїв для безпечної експлуатації водяних, газових та інших виробничих 

комунікацій і споруд 

Протягом року Кущинська І.П. 

4.1 Технічне обслуговування  систем газопостачання та газового обладнання, модернізація газових приладів 1–4 квартали Франчук І.Д. 

5 Нанесення на виробниче обладнання й комунікації розпізнавального пофарбування і знаків безпеки 1–4 квартали Франчук І.Д. 

Кущинська І.П. 

6 Розміщення виробничого обладнання для створення безпечних умов праці 1–4 квартали АГЧ 

7 Влаштування виробничих будов, приміщень, робочих місць, будівельних майданчиків відповідно до вимог і стандартів 1–4 квартали АГЧ 

7.1 Підготовка об’єктів ВНЗ до роботи в осінньо-зимовий період (утеплення підземних мереж, чердачних приміщень) 2–3 квартал Кущинська І.П. 

Гунько Г.А. 

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

насосній станції 

Протягом року АГЧ 

9 Будівництво в діючих приміщеннях нових та реконструкція вентиляційних систем  Протягом року АГЧ 

10 Впровадження засобів контролю рівня небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях згідно з 

вимогами 

Протягом року АГЧ 

10.1 Перевірка димових вентиляційних систем у навчальному корпусі, гуртожитках №1, 2, 3, 4  Франчук І.Д. 

11 Обладнання природного і штучного освітлення на робочих місцях, допоміжних приміщеннях, у місцях масового переходу 

людей відповідно до вимог 

3 квартал Франчук І.Д. 

11.1 Забезпечення кімнат та місць загального користування плафонами 1–4 квартали Франчук І.Д. 

12 Механізація прибирання приміщень, очищення повітрозбірників, освітлювальної арматури, вікон, світлових ліхтарів Протягом року Франчук І.Д. 

13 Переобладнання опалювальних систем та пристроїв кондиціювання повітря у виробничих та допоміжних приміщеннях, 

обладнання теплових, водяних, повітряних заслонів для забезпечення оптимального теплового режиму та мікроклімату на 

Протягом року Кущинська І.П. 



 

 
     Проректор з АГР     Н.М. Соколенко 

робочих місцях 

13.1 Створення сприятливих умов в приміщеннях університету, особливо для роботи в літній період, відповідно до санітарних 

норм, де встановлені кондиціонери, при необхідності встановити нові 

2–3 квартал АГЧ 

13.2 Обладнання теплових, водяних, повітряних заслонів для забезпечення оптимального теплового режиму та мікроклімату  1 квартал 

4 квартал 

АГЧ 

14 Обладнання нових та удосконалення наявних засобів колективного захисту працюючих від впливу небезпечних та 

шкідливих небезпечних виробничих факторів (КНС) 

Протягом року АГЧ 

14.1 Придбання засобів індивідуального захисту, спецодягу та миючих засобів Протягом року Відділ постачання 

15 Обладнання тротуарів, переходів, сходин для створення безпечних умов та запобігання травмуванню працюючих 3 квартал АГЧ 

16 Розширення, ремонт, оснащення санітарно-побутових приміщень (гардеробних,душових, приміщень для особистої гігієни 

жінки, кімнати для приймання їжі та ін.) 

3 квартал АГЧ 

17 Придбання обладнання для подачі питної води Протягом року Відділ 

постачання 

18 Обладнання нових і реконструкція наявних місць організованого відпочинку та обігрівання працюючих 2–3 квартал АГЧ 

19 Організація фізкультурно-оздоровчої роботи, придбання необхідного спортивного інвентарю 1–4 квартали Відділ постачання 

20 Обладнання кабінетів, лабораторій, виставок з охорони праці, придбання для них необхідних приладів, посібників, 

демонстраційної апаратури тощо 

Протягом року Пров. інженер з 

ОПіТБ, 

навчальний центр 

21 Придбання нормативно-технічної літератури з охорони праці Протягом року Пров. інженер з 

ОПіТБ 

22 Придбання вогнегасників вуглекислотних, порошкових ,та пожежного інвентарю Протягом року Пров. інженер з 

ОПіТБ 

23 Організація обстеження та перезарядка вогнегасників для структурних підрозділів 1 квартал, 

3 квартал 

Пров. інженер з 

ОПіТБ 

24 Придбання та комплектування аптечок для структурних підрозділів, медичних книжок серпень здоровпункт 

25 Проведення попереднього та періодичного медичного огляду працівників та студентів віком до 21 року 1 квартал, 

4 квартал 

Пров. інженер з 

ОПіТБ 

26 Випробування пожежних гідрантів Серпень– 

вересень 

Пров. інженер з 

ОПіТБ 

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

робітників АГЧ 

2 квартал Пров. інженер з 

ОПіТБ 

28 Придбання молока для працівників університету, які працюють у шкідливих умовах праці , згідно атестації робочих місць Протягом року Відділ постачання, 

пров. інженер з 

ОПіТБ 


