
 

 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ  

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

НАКАЗ № ________ 

 

м. Київ           «___»____________2021 р. 

 

Про підготовку КПІ ім. Ігоря Сікорського до планової перевірки 

представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

 

З метою належного забезпечення підготовки структурних підрозділів, будівель, 

споруд та території КПІ ім. Ігоря Сікорського до планової перевірки представниками 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яка відбуватиметься у період з 

25.02.2021 по 11.03.2021, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Відповідальним особам за пожежну безпеку території, будівель та споруд КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, призначеним наказом від 26.11.2020 № НГФ/19/2020: 

- вжити комплекс заходів щодо приведення структурних підрозділів, будівель, 

споруд та території КПІ ім. Ігоря Сікорського у відповідність до вимог законодавства у 

сфері пожежної та техногенної безпеки; 

- під час проведення перевірки у період з 25.02.2021 по 11.03.2021 забезпечити 

обов’язкову особисту присутність на ввірених об’єктах. 

 

2. Начальнику відділу контролю використання площ університету 

Мединцеву І.А.: 

- здійснити перевірку наявності у всіх орендарів декларацій відповідності 

матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань 

пожежної безпеки; 

- про результати такої перевірки доповісти проректору з адміністративної роботи 

у строк до 19.02.2021. 

 



3. Начальнику відділу з питань  цивільного захисту Нестеренку Ю.В. підготувати 

документацію про підтвердження проходження навчання з питань цивільного захисту 

посадовими особами КПІ ім. Ігоря Сікорського у строк до 12.02.2021. 

 

4. Начальнику відділу пожежної безпеки Харламовій О.М.: 

- підготувати та подати на затвердження річний план закупівель товарів, робіт та 

послуг по пожежній безпеці з метою приведення техногенної та пожежної безпеки КПІ 

ім. Ігоря Сікорського до належного стану; 

- підготувати службові записки на закупівлю товарів, робіт і послуг згідно з 

затвердженим планом закупівель та відповідні технічні завдання; 

- здійснювати суворий контроль за підготовкою об’єктів КПІ ім. Ігоря 

Сікорського до планової перевірки; 

- надавати всебічну допомогу відповідальним особам за пожежну безпеку 

території, будівель та споруд КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з адміністративної 

роботи Кондратюка В. А. 

 

Ректор                Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект наказу вносить: 

Директор департаменту господарської роботи 

 

_____________ Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО 

 

 

 

Погоджено: 

 

 

 

Проректор з адміністративної роботи   Вадим КОНДРАТЮК 

 

Начальник відділу контролю використання 

площ університету       Ігор МЕДИНЦЕВ 

 

Начальник відділу з питань цивільного захисту  Юрій НЕСТЕРЕНКО 

 

Начальник відділу пожежної безпеки    Олена ХАРЛАМОВА 

 

Юрисконсульт       ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Надруковано в 1 прим. 
Виконавець: 

тел. 204-91-07 

Список розсилки: 
1. Всі структурні підрозділи  
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