МВС УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАКАЗ
23.02.2018

м. Львів

№ 31

Про визначення осіб, відповідальних за пожежну
безпеку, експлуатацію та утримання технічних
засобів протипожежного захисту і вентиляційного
технологічно-інженерного обладнання в
приміщеннях структурних підрозділів ЛьвДУВС

Відповідно до Правил пожежної безпеки України, затверджених наказом
МВС України від 30.12.2014 № 1417, та наказу МВС України від 27.12.2016
№ 1359 «Про затвердження Інструкції з організації роботи Служби пожежної
безпеки МВС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2017 за
№ 68/29936
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію про заходи пожежної безпеки для службових
(адміністративних) приміщень Львівського державного університету внутрішніх
справ (далі – Інструкція), що додається (додаток 1).
2. Вважати відповідальним за пожежну безпеку, організацію і проведення
заходів протипожежної безпеки та виконання вимог нормативно-технічних
документів у сфері забезпечення пожежної безпеки у приміщеннях:
2.1) залу засідань ректорату, коридорах, на сходових клітках, у лекційних
залах, приміщеннях громадської приймальні, котельні, горищ, технічних
приміщеннях та на прибудинковій території по вул. Городоцькій, 26 –
коменданта комунально-експлуатаційного відділення відділу матеріального
забезпечення (далі – КЕВ ВМЗ) Тимціва М.П.;
2.2) секретаріату Вченої ради – ученого секретаря ЛьвДУВС Рудого Н.Я.;
2.3) спеціальної бібліотеки та службових приміщеннях відділу режимносекретного та документального забезпечення – начальника відділу режимносекретного та документального забезпечення підполковника поліції
Сорокач О.В.;
2.4) відділення організаційно-аналітичної роботи та контролю –
начальника відділення організаційно-аналітичної роботи та контролю
полковника поліції Сидорука І.І.;
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2.5) відділення моніторингу – завідувача відділення моніторингу
підполковника поліції Смоляка П.В.;
2.6) відділення юридичного забезпечення – завідувача відділення
юридичного забезпечення підполковника поліції Гордюка С.Є.;
2.7) відділу зв’язків з громадськістю та редакції газети «Юрист» –
начальника відділу зв’язків з громадськістю капітана поліції Івашинюту В.О.;
2.8) відділення міжнародних зв’язків – завідувача відділення міжнародних
зв’язків майора поліції Франчука В.В.;
2.9) навчально-методичного відділу – начальника навчально-методичного
відділу полковника поліції Строцького Р.Є.;
2.10) у службових, технічних та серверних приміщеннях відділу технічних
засобів навчання – начальника відділу технічних засобів навчання Хімка Я.П.;
2.11) відділу організації наукової роботи – начальника відділу організації
наукової роботи майора поліції Павлик Л.В.;
2.12) редакційно-видавничого відділу – начальника редакційновидавничого відділу Капітанець О.М.;
2.13) докторантури та аспірантури – т.в.о. завідувача докторантури та
аспірантури підполковника поліції Коханюк Т.С.;
2.14) відділу кадрового забезпечення – начальника відділу кадрового
забезпечення підполковника поліції Перепелицю А.В.;
2.15) у службових приміщеннях відділу організації служби, чергових та
вартових приміщеннях – начальника відділу організації служби підполковника
поліції Кухту М.В.;
2.16) у приміщеннях відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського
обліку – начальника відділу Слоцяк Г.М.;
2.17) медико-санітарної частини по вул. Городоцькій, 26 – в.о. завідувача
медико-санітарної
частини
лікаря
терапевта
Матвейка
Р.Б.,
по
вул.
Замарстинівській, 9 – медичну сестру Загоруйко В.В., по
вул. Кривоноса, 1 – медичну сестру Борняк-Ковальчук Н.М., у НТВ
«Верещиця» - лікаря-терапевта Вовк В.М.;
2.18) відділу матеріального забезпечення – начальника відділу
матеріального забезпечення (далі – ВМЗ) Садового Ф.Ф.;
2.19) у службовому кабінеті групи озброєння ВМЗ - фахівця з озброєння
ВМЗ старшого лейтенанта поліції Козиру П.В.;
2.20) складу озброєння, боєприпасів та майна радіаційного, хімічного та
бактеріологічного захисту – фахівця ВМЗ старшого сержанта поліції
Лаб’яка Р.В.;
2.21) загальної бібліотеки: по вул. Городоцькій, 26 – директора загальної
бібліотеки Кравець І.П., по вул. Замарстинівській, 9 – бібліотекаря ІІ категорії
Петришин О.П., по вул. Кривоноса, 1 – бібліотекаря ІІ категорії Кришевську З.Б.,
в НТВ «Верещиця» - бібліотекаря ІІ категорії Герасименко О.П.;
2.22) центру дозвілля – провідного фахівця відділення соціальногуманітарної роботи відділу кадрового забезпечення Бондаренка В.В.;
2.23) у службових та спальних приміщеннях факультетів №№ 1-4 і
підпорядкованих їм кафедр, в аудиторіях, кімнатах для зберігання особистих
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речей курсантів Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної
поліції – директора Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної
поліції полковника поліції Назара Ю.С.:
- факультету № 1 – полковника поліції Авраменка О.В.;
- факультету № 2 – полковника поліції Красницького І.В.;
- факультету № 3 – полковника поліції Гнатюка С.С.;
- факультету № 4 – полковника поліції Стахуру І.Б.;
2.24) кафедри філософії та політології – завідувача кафедри філософії та
політології Бліхара В.С.;
2.25) кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та
міжнародного права – завідувача кафедри теорії та історії держави і права,
конституційного та міжнародного права Забзалюка Д.Є.;
2.26) кафедри інформатики – завідувача кафедри інформатики
Сеника В.В.;
2.27) кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення – завідувача
кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення Сковронську І.Ю.;
2.28) у службових та гаражних приміщеннях, службовому автотранспорті
автогосподарства – начальника автогосподарства Тесчишина Й.Я.;
2.29) їдальні № 1 – завідувача їдальні № 1 Червінко І.Ю.;
2.30) продовольчого складу по вул. Городоцькій, 26 – старшого комірника
відділення продовольчого забезпечення ВМЗ Терналь А.П.;
2.31) у службовому приміщені відділення речового забезпечення –
провідного економіста ВМЗ Охоту Л.П. та приміщеннях речового складу –
старшого комірника відділення речового забезпечення ВМЗ Василишину Я.І.;
2.32) у приміщеннях столярні по вул. Городоцькій, 26 – інженера КЕВ ВМЗ
Зьобера Ю.Д.;
2.33) у приміщеннях складу комунально-експлуатаційного відділення
відділу матеріального забезпечення по вул. Замарстинівській, 9 – старшого
комірника КЕВ ВМЗ Тимців М.М.;
2.34) у службових приміщеннях факультету № 5 – декана факультету № 5
Іваху В.О.;
2.35) у службовому приміщенні, аудиторіях, приміщеннях навчальнометодичного відділення та приміщеннях кафедр факультету № 6 – декана
факультету № 6 Грищука В.К.;
2.36) у коридорах, на сходових клітках, у лекційних залах, приміщеннях
котельні, горищ, технічних приміщеннях та на прибудинковій території по
вул. Замарстинівській, 9 – коменданта КЕВ ВМЗ Кіщака І.З.;
2.37) у службових приміщеннях, аудиторіях, приміщеннях навчальнометодичного відділення та приміщеннях кафедр факультету № 7 – декана
факультету № 7 Кісіль З.Р.;
2.38) у службових приміщеннях, аудиторіях, приміщеннях навчальнометодичного відділення та приміщеннях кафедр факультету № 8 – декана
факультету № 8 Ревак І.О.;
2.39) у коридорах, на сходових клітках, у лекційних залах, приміщеннях
котельні, горищ, технічних приміщеннях та на прибудинковій території по
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вул. Кривоноса, 1 – коменданта КЕВ ВМЗ Горелікова О.П.;
2.40) у коридорах, на сходових клітках, у лекційних залах, приміщеннях
котелень, горищ, технічних приміщеннях та на прибудинковій території НТВ
«Верещиця» – коменданта КЕВ ВМЗ НТВ «Верещиця» Микитюха В.І.;
2.41) їдальні НТВ «Верещиця» – завідувача їдальні НТВ «Верещиця»
Слободу П.Ф.;
2.42) продовольчого складу НТВ «Верещиця» – старшого комірника
відділення продовольчого забезпечення ВМЗ НТВ «Верещиця» Семчишин Л.П.;
3. Вважати відповідальними:
3.1) за технічний стан та експлуатацію засобів протипожежного захисту,
первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, пожежні щити, протипожежний
інвентар), утримання протипожежного водопостачання (пожежні крани, пожежні
водоймища), експлуатацію опалювального, вентиляційного, технологічного та
інженерного обладнання – комендантів КЕВ ВМЗ Тимціва М.П., Горелікова О.П.,
Кіщака І.З., Микитюха В.І.;
3.2) за утримання електрогосподарства в належному стані відповідно до
правил улаштування електрообладнання – інженера-енергетика КЕВ ВМЗ
Кулинича М.М.;
3.3) за експлуатацію газового господарства – завідувача КЕВ ВМЗ
Дороша І.Р.;
3.4) за утримання та експлуатацію установок автоматичної пожежної
сигналізації – техніка зв’язку ВМЗ Либика М.В.;
3.5) за виконання застережних заходів під час весняно-літнього та осінньозимового періодів – фахівця з протипожежної безпеки та охорони праці ВМЗ
Осташевського М.В.
4. Керівникам структурних підрозділів, визначеним у п.1 цього наказу до
10.03.2018:
4.1. Визначити осіб, відповідальних за пожежну безпеку і дотримання
встановленого протипожежного режиму у службових кабінетах та приміщеннях
з урахуванням вимог, визначених Інструкцією.
4.2. Внести обов’язки відповідальних за пожежну безпеку у підрозділі до
функціональних обов’язків відповідних осіб.
4.3. Провести ознайомлення підпорядкованого особового складу з
вимогами цього наказу та скласти відомості за встановленим зразком
(додаток 2), копії яких надати фахівцю з протипожежної безпеки та охорони
праці ВМЗ Осташевському М.В.
4.4. Дотримуватись заходів, зазначених в обов’язкових для виконання
приписах, наказах, дорученнях, актах, ухвалах засідань ректорату, комплексних
планах щодо покращення пожежної безпеки тощо.
5. Особам, визначеним відповідальними за пожежну безпеку у окремих
кабінетах, службових, гаражних, підвальних і горищних приміщеннях,
приміщеннях опалювальних котелень, кладовок, складів, а також експлуатацію та
утримання технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного
водогону, електроустановок, установок автоматичної пожежної сигналізації,
вогнегасників, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого
інженерного обладнання тощо), забезпечувати:
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5.1) неухильне дотримання правил пожежної безпеки та виконання
встановлених вимог протипожежного стану;
5.2) виконання додаткових застережних заходів у сфері забезпечення
пожежної безпеки;
5.3) утримання, експлуатацію та підтримання технічного стану первинних
засобів пожежогасіння (вогнегасників) на робочих місцях;
5.4) виконання заходів щодо посилення пожежної безпеки під час
опалювального сезону та експлуатацію опалювальних приладів.
6. У разі звільнення працівника, відповідального за пожежну безпеку,
відповідні обов’язки автоматично покладаються на призначеного на цю посаду
працівника.
7. Фахівцеві з протипожежної безпеки та охорони праці ВМЗ
Осташевському М.В.:
7.1. Здійснювати контроль у сфері пожежної безпеки шляхом проведення
планових та позапланових перевірок стану додержання (виконання) вимог
законодавства у сфері пожежної безпеки усіх підвідомчих об’єктів ЛьвДУВС.
7.2. З відповідальними особами, визначеними у п.1 цього наказу, провести
навчання з питань пожежної безпеки.
7.3. Не рідше одного разу на півроку із працівниками, визначеними у п. 1
цього наказу, проводити заняття, інструктажі та перевірку знань з питань
пожежної безпеки.
8. Наказ ЛьвДУВС від 29.01.2016 № 14 «Про визначення відповідальних
осіб за пожежну безпеку, експлуатацію та утримання технічних засобів
протипожежного захисту і вентиляційного технологічно-інженерного
обладнання в приміщеннях структурних підрозділів Львівського державного
університету внутрішніх справ» вважати таким, що втратив чинність.
9. Персональну відповідальність за виконання вимог наказу покласти на
осіб, відповідальних за пожежну безпеку структурних підрозділів ЛьвДУВС.
10. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора Струса В.М.

Ректор
полковник поліції

Р.І. Благута
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Завізували:
Проректор ЛьвДУВС

М.П. Гурковський

Проректор ЛьвДУВС

В.М. Струс

Начальник ВКЗ
підполковник поліції

А.В. Перепелиця

Начальник ВРСДЗ
підполковник поліції

О.В. Сорокач

Начальник ВМЗ

Ф.Ф. Садовий

Завідувач ВЮЗ
підполковник поліції
С.Є. Гордюк
Коректор ВДЗ ВРСДЗ

Віддрук.: 32 прим.
1 ВРСДЗ
2 ВПКР
3 ВОАРК
4 ВЮЗ
5 ВКЗ
6 ВОС
7 Ад`юнктура
8 ВМЗ
9 ВЗГ
10 НМВ
11 ВФЗБО
12 РВВ
Вик.: Осташевський М.В.

І.О. Волвенко

13 ІПФПНП
14 Ф-т № 1
15 Ф-т № 2
16 Ф-т № 3
17 Ф-т № 4
18 Ф-т № 5
19 Ф-т № 6
20 Ф-т № 7
21 Ф-т № 8
22 КТІДП,КМП
23 К. інформатики
24 КІМКФМ
25 Відділення моніт.

26 ВОНР
27 ВМЗ
28 Загальна бібліотека
29 НТВ «Верещиця»
30. Автогосподарство
31 ВТЗН
32. МСЧ

