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Заходи 

щодо переведення у режим функціонування в умовах особливого періоду 

 

   На виконання Указу Президента України від 26.11.2018 р. №393 «Про 

введення воєнного стану в Україні», листа МОН України від 10.12.2018 

№1\9-750 щодо переведення об»єктів функціональної підсистеми ЄДС ЦЗ 

східних та південних областей України в режим функціонування в умовах 

особливого періоду та з метою забезпечення стійкого функціонування 

об’єктів Університету пропонується: 

1. Деканам факультетів, директорам коледжів та керівникам структурних 

підрозділів: 

- керуватися чинними інструкціями щодо дій учасників освітнього процесу у 

разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій; 

- ознайомити студентів та працівників Університету зі змістом цих 

інструкцій  (на факультетах, в коледжах, НБ та Студентському містечку такі 

Інструкції розроблені та затверджені); 

- уточнити порядок оповіщення персоналу своїх підрозділів щодо дій у разі 

виникнення НС, провести інструктажі особового складу ланок оповіщення, 

пожежогасіння (створені розпорядженнями  керівників ЦЗ), поінформувати 

студентів та працівників про місця збору та визначені Інструкціями безпечні 

райони, порядок дій з отриманням попереджувальних сигналів «Увага, 

всім!», способи та методи захисту; 

- забезпечити перевірку цокольних та  підвальних приміщень, перших 

поверхів навчальних корпусів, гуртожитків, інших будівель до готовності 

тимчасового укриття студентів та працівників у разі загрози їх життю. 

Звільнити підвальні та цокольні  приміщення, перші поверхи будівель від  

сторонніх предметів, які захаращують шляхи евакуації та унеможливлюють 

вільний доступ до засобів пожежогасіння; 



- працівникам і студентам Університету неухильно виконувати вимоги 

Правил внутрішнього розпорядку; 

- заборонити доступ на територію об’єктів Університету сторонніх осіб. 

2. Начальнику відділу сторожової охорони Ільківу Т.Б: 

- забезпечити дотримання перепускного режиму на об’єктах Університету. 

Заборонити доступ студентам і працівникам до приміщень навчальних 

корпусів у позаробочий час; 

- спільно з відділом з питань ПБ і ЦЗ провести з працівниками охорони 

заняття щодо їх дій у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації. 

3. Директору Студентського містечка Микиті М. М: 

- посилити перепускний режим в гуртожитках та перевірити протипожежний 

стан кімнат гуртожитків; 

- в період вихідних днів з нагоди державних та релігійних свят категорично 

заборонити стороннім особам відвідувати мешканців гуртожитків. 

 

Начальник відділу з питань ПБ та ЦЗ                                   О. Онисько 


