
 
 

УКРАЇНА 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 

 

Н А К А З № 4-37 

                                                                                                                                                                      

м.Київ                                                                                      “20” лютого 2014 р. 

 

Про виконання наказу МОН України від 17.07.2013 р. № 991  

щодо навчання, підвищення кваліфікаціїі та перевірки знань  

працівників університету з питань безпеки життєдіяльності  

та охорони праці 

 

  

На виконання ст.26 Закону України “Про освіту”, ст.18 Закону України 

“Про охорону праці”, ст.8 Закону України “Про пожежну безпеку”, ст.20 

Закону України “Про дорожній рух” та з метою забезпечення безпечних і 

нешкідливих умов праці, підвищення кваліфікації працівників з питань 

охорони праці, пожежної і радіаційної безпеки,  дорожнього руху, санітарної 

гігієни,  цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Деканам факультетів, директорам інститутів, керівникам 

структурних підрозділів університету:  

1.1. в термін  з 03.03.2014 р. до 03.06.2014 р. провести навчання та 

перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці.  

1.2. відповідним розпорядженям створити комісії для перевірки знань. 

До складу включати співробітників, які пройшли перевірку знань в комісії 

університету. Рекомендований склад комісії: голова – керівник структурного 

підрозділу, члени комісії – відповідальна особа з охорони праці та голова 

профбюро підрозділу.  

1.3.  комісіям в термін до 03.06.2014 року оформити протоколи 

перевірки знань за встановленою формою  та другий екз. надати відділу 

охорони праці (уч. корпус 18, каб.219, тел.454-95.82). 



2.    Навчання та перевірку знань проводити у відповідності з вимогами 

“Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці”, затвердженого наказом Державного Комітету 

України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 і зареєстрованого в 

Мін’юсті України від 15.02.2005 № 231/10511.  

3.   Посадові особи НТУУ “КПІ”, перелічені у додатку № 2 до наказу 

МОН України від 17.07.2013 р. № 991, проходять навчання і перевірку знань 

з питань безпечної життєдіяльності 19.02.2014 році на базі Інституту 

післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і 

архітектури. 

4. Відділу охорони праці НТУУ “КПІ”: 

4.1. надати методичну допомогу структурним підрозділам університету 

в організації та проведенні навчання і перевірки знань з питань безпеки 

життєдіяльності; 

4.2. матеріали для проведення навчання і перевірки знань з питань 

безпеки життєдіяльності та охорони праці (білети і форма протоколу) в 

електронному та текстовому   вигляді    знаходяться   у   відділі   охорони   

праці   (корпус   18,   каб.  219,  тел 454-95-82). 

  5.   Керуючому справами НТУУ “КПІ” Цимбаленко Я.Ю. наказ 

довести до деканів факультетів, директорів інститутів, керівників 

структурних підрозділів університету.  

  6.   Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

НТУУ “КПІ” Якименка Ю.І. 

 

 

 

 

 

Ректор                                                            М.З.Згуровський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


