
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

 від 27 вересня 2018 року (протокол №2)  
щодо доповіді начальника відділу охорони праці Козаченко Ганни Володимирівни 

про стан охорони праці та пожежної безпеки в підрозділах інституту 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу охорони праці Козаченко 
Г.В., Вчена рада відзначає: 

1. Головною метою інституту є створення для кожного студента та працівника 
безпечних умов праці, безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна 
нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок – зниження 
травматизму. 

2.     Структура організації системи роботи інституту з охорони праці, пожежної 
безпеки та її функціонування: контроль за дотриманням чинного законодавства; 
профілактика нещасних випадків; навчання працівників; створення безпечних умов праці 
та навчання; документальне оформлення роботи.  

3. Цього року ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" було 
перевірено:  

• ДУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України" Ніжинський 
міськрайонний відділ;  

• "Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів" Ніжинське міськрайонне управління Головного управління 
держпродспоживслужби в Чернігівській області;  

• Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в 
Чернігівській області;   

• Комісія Національного університету біоресурсів і природокористування 
України з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки. 

4. Щорічно виконуються приписи перевіряючих органів: пожежних інспекторів, 
санстанції, держпродспоживслужби тощо. 

5. Виконується План заходів щодо усунення виявлених недоліків в ході перевірки 
комісією НУБіП України цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у ВП 
НУБіП України " Ніжинський агротехнічний інститут" 

 
Водночас Вчена рада інституту констатує: 
1. Недостатній контроль керівників підрозділів та начальника відділу охорони праці 

за виконанням запланованих заходів. 
2. Керівники структурних підрозділів недостатньо контролюють наявність куточків 

з охорони праці. 
3.  Потребує покращення  санітарний стан побутових приміщень та виробничих 

площ. 
4. Недостатня співпраця відділу охорони праці з керівниками виробничих 

підрозділів. 
 
Вчена рада інституту постановляє: 
1. В 10-денний термін укласти угоду на проведення розрахунків вартості 

встановлення пожежної сигналізації гуртожитків №2, №3. 
Відповідальні: Гескін Д.В., Козаченко Г.В.  

2. Змонтувати систему оповіщення зі звуковим сигналом та розробити інструкцію 
для працівників та студентів. Ознайомити всіх мешканців гуртожитків з даною інструкцією.  
Відповідальні: Овчаренко І.Ю., Гескін Д.В., Козаченко Г.В.  



3. Облаштувати запасні виходи в гуртожитках світловими покажчиками на шляхах 
евакуації. Визначити кількість та вартість їх встановлення.  
Відповідальні: Гескін Д.В., Козаченко Г.В.  

4. Обробити вогнетривкою сумішшю дерев'яні конструкції горищ із складанням акту 
про виконані роботи, використавши ліцензію НУБіП України.       Відповідальний: 
Івановський А.В.  

5. Перевірити автономність освітлення та наявність покажчиків з під світкою, 
визначитися в їх потребі. 
Відповідальний: Гескін Д.В. 

6. В лабораторному корпусі зробити монтаж електричних розеток на не горючій 
основі. Заборонити використання подовжувачів на горючій основі.  
 Відповідальні: Гескін Д.В., Кушніренко А.В.  

7. Доукомплектувати пожежні кран-комплекти рукавами, стволами. Здійснити 
перевірку їх на працездатність шляхом пуску води.                             Відповідальні: Гескін 
Д.В., Козаченко Г.В.  

8. Провести навчання з працівниками та студентами з питань цивільного захисту та 
пожежної безпеки. 
Відповідальний: Овчаренко І.Ю.  

9. Запропонувати макети стендів з цивільного захисту, пожежної та техногенної 
безпеки, охорони праці. 
Відповідальні: Овчаренко І.Ю., Козаченко Г.В.  

10. Посилити контроль за виконанням наказів, заходів з охорони праці, вимог 
інструкцій та інших нормативних документів. 
Відповідальні: Козаченко Г.В., керівники підрозділів.   

11. Передбачити фінансування запланованих заходів з охорони праці та пожежної 
безпеки.  
Відповідальний: Одарич Т.Г.  
  
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 

 
Cекретар                     В.Ф. Ожема 
 


