Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Сектор безпеки життєдіяльності
03680, м. Київ, вул. Освіти, 4 тел. 245-41-33, факс 244-96-85______________________

від 22.05.2013 № 13/3-47
Ректору
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України
Олійнику В. В.

Про погодження ліцензування
освітніх послуг ДВНЗ «УМО»
НАПН України

Міністерством освіти і науки, молодів та спорту України розглянуто
Ваш лист від 20.05.2013 № 25/13 щодо обстеження стану безпеки, умов праці
та навчання учасників навчально-виховного процесу.
Після
проведення
керівництвом
Університету
заходів
щодо
забезпечення дотримання вимог охорони праці Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України погоджує надання освітніх послуг в Університеті.

А. М. Старик

Старик А. М.
245 41-33
-

М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ У КРА ЇН И

АКТ
обстеження стану безпеки, умов праці та навчання
учасників навчально-виховного процесу
Університету менеджменту освіти Національної Академії педагогічних наук України

7 вересня 2010 р.

Мною, Васильчуком М.В., начальником служби охорони праці Міністерства освіти
і науки України, у присутності Яковця В.П., проректора з науково-педагогічної роботи та
інформаційно-комунікаційних технологій УМО НАГІН України

1. Перевіркою встановлено:
1.1. Організацію роботи з охорони праці в Університеті, встановлення обов'язків
структурних підрозділів і посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов
праці, запобіганню травматизму при проведенні навчально-виховного процесу забезпечує
система управління охороною праці (СУОП), яка узагальнює діяльність механізму реалізації
вимог законодавства та нормативної документації з охорони праці і до складу якої входять
наступні Положення:
- про організацію охорони праці;
- про навчання з питань охорони праці,
- про розробку інструкцій з охорони праці;
- про службу охорони праці;
- про комісію з питань охорони праці;
- про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці. .
1.2. Невід'ємною частиною виконання організаційно-господарчої функції СУОП є
розробка та впровадження комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони
праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.
1.3. З метою регулювання відносин між адміністрацією і працівниками в галузі
реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільги та компенсацію за роботу в
несприятливих умовах в університеті у встановленому порядку проводиться атестація
робочих місць за умовами праці.
Згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій,
затвердженого наказом МОЗ від 31.03.94 №45 університет організує попередні медичні
огляди при прийнятті на роботу та періодичні медичні огляди працівників університету.
1.4. Наглядову функцію за станом охорони праці в університеті забезпечують:
- служба охорони праці;
- триступеневий адміністративно-громадський контроль;
- комісія з питань охорони праці;
- уповноважені трудового колективу з питань охорони праці;
- головні спеціалісти.
Наказом по університету призначені відповідальні особи за справний стан та безпечну
експлуатацію електрогазового господарства, за експлуатацію і догляд будівель, споруд і
території університету.
1.5. Для прийняття ефективних заходів по усуненню порушень і недоліків з питаг

охорони праці кожен місяць у всіх структурних підрозділах університету проводиться День
охорони праці.
Стан безпеки і умов праці учасників навчально-виховного процесу розглядається
на засіданнях ректорату і Вченої Ради університету.
1.6.
Нещасних випадків, професійних захворювань і аварій за 2010 рік в
університеті не зареєстровано.
2. Пропонується усунути наступні недоліки:
2.1. Внести зміни до системи організації праці Університету згідно Положення
"Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах,
установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки
України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за № 806/12680 (далі-Положення
про навчання).
2.2. Забезпечити у повному обсязі виконання наказу Міністерства освіти і науки
України від 02.12.1998 р. № 420 "Про вдосконалення навчання з охорони праці і безпеки
життєдіяльності у вищих закладах освіти України".
2.3. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності для студентів та слухачів
проводити на початку і в кінці навчального року із записом у журналі обліку навчальних
занять.
•
2.4. Утворити постійно діючу комісію з перевірки знань з безпеки життєдіяльності
посадових осіб та спеціалістів університету.
2.5. Запланувати навчальну евакуацію з навчальних корпусів та особливо з корпусів
цілодобового перебування учасників навчально-виховного процесу університету.
2.6. Укомплектувати необхідними медикаментами аптечки в підрозділа:
університету.
3. Висновок:
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