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Н А П Н  України 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» (ДЗВО «У М О») 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Н А К А З 

«29» липня 2022 р.       м. Біла Церква                    № 01-01/37-О.Д. 

 

Про затвердження інструкції  щодо дій  

адміністрації, учасників освітнього процесу, 
працівників у разі загрози або виникнення  

надзвичайних ситуацій  соціального та воєнного характеру 

 

Відповідно до статті 130 Кодексу цивільного захисту України, 

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 

1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 

100/31552, листа МОН від 22.07.2022 №1/8298-22 «Про склад комісії з 

перевірки готовності закладів освіти до нового навчального року» 

Міністерство освіти і науки України, оновлених інструктивно-методичних 

матеріалів щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального 

року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, що надіслані листом МОН від 26.07.2022 № 1/8462-

22, затверджених локальних нормативно-правових актів з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності та з метою організації роботи із підготовки Інституту 

до нового навчального року в умовах воєнного стану, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити інструкцію щодо дій адміністрації, учасників освітнього 

процесу, працівників у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій  

соціального та воєнного характеру. 

2. Інструкцію щодо дій адміністрації, учасників освітнього процесу, 

працівників у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій  соціального 

та воєнного характеру ввести в дію з 30.07.2022 року.   

3. В.о. заступнику директора з навчальної роботи БІНПО, 

відповідальному з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Є.В.Івашеву: 
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- зареєструвати затверджену цим наказом інструкцію в Журналі 

реєстрації інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності до 

01.09.2022 року, забезпечити їх тиражування; 

- видати та надіслати на електронні пошти кафедр/структурних 

підрозділів до 01.09.2022 року  відповідні примірники інструкції завідувачам 

кафедр і структурних підрозділів з реєстрацією в Журналі обліку видачі 

інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

4. В.о. заступнику директора з навчальної роботи, відповідальному з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності Є.В. Івашеву, завідувачам 

кафедр і структурних підрозділів А.Б. Єрмоленку, В.С. Кулішову, 

О.М.Самойленку, Т.П. Щипській, С.В. Гіркій, О.М. Петрушак, А.В. Рудавці: 

- провести з науково-педагогічними, педагогічними працівниками  та 

учасниками освітнього процесу інструктажі з питань дій адміністрації, 

учасників освітнього процесу, працівників у разі загрози або виникнення 

надзвичайних ситуацій  соціального та воєнного характеру та видати їм під 

розпис примірники інструкцій з охорони праці відповідно до посад (професій), 

які вони обіймають, забезпечити вивчення ними цих інструкцій; 

- мати на кафедрі / у структурному підрозділі в наявності комплект чинної 

інструкції щодо дій адміністрації, учасників освітнього процесу, працівників 

у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій  соціального та воєнного 

характеру; 

- здійснювати систематичний контроль за своєчасним розробленням 

нових і відповідністю наявних інструкцій вимогам законодавства, їх 

періодичним переглядом та внесенням змін і доповнень до них; 

- забезпечити подальшу реалізацію невідкладних заходів щодо дій 

адміністрації, учасників освітнього процесу, працівників у разі загрози або 

виникнення надзвичайних ситуацій  соціального та воєнного характеру. 

5.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

  

Директорка             Вікторія СИДОРЕНКО 

  

 


