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МВС УКРАЇНИ 
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

ІМЕНІ Е.О.ДІДОРЕНКА 

НАКАЗ 

м. Сєвєродонецьк 

Про визначення осіб, відповідальних за пожежну 
безпеку, експлуатацію та утримання технічних 

засобів протипожежного захисту і вентиляційного 

технологічно-інженерного обладнання в 
приміщеннях структурних підрозділів ЛДУВС 

імені Е.О. Дідоренка 

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 Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка (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) секретаріату Вченої ради - ученого секретаря ЛДУВС Коваленка 

В.В .. ; 
2.2) спеціальної бібліотеки та службових приміщеннях відділу режимно

секретного та документального забезпечення - начальника відділу режимно-

секретного та документального забезпечення Грекова А.А.; 

2.4) відділення юридичного забезпечення т. в. о. завщувача 

відділення юридичного забезпечення Писаренка В.В.; 
2.5) навчально-методичного відділу - начальника навчально-методичного 

відділу майора поліції Веретяннікова В.О.; 

2.6) у комп'ютерних аудиторіях №№209-210 - інженера-електроніка 

інформаційно-технічного відділення НМВ Бабенка О.С.; 
2. 7) відділу організації наукової роботи - заступника начальника 

відділу організації наукової роботи майора поліції Ревенко О .І.; 
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2.8) в1ддшу кадрового забезпечення - начальника в1ддшу кадрового 

забезпечення майора поліції Бойчука М.М.; 

2.9) у службових приміщеннях відділу організації служби, чергових 

приміщеннях - начальника відділу організації служби капітана поліції 
Піньковського А.В.; 

2.1 О) у приміщеннях відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського 
обліку- начальника відділу Гречишкіну С.І.; 

2.11) відділу матеріального забезпечення начальника вщд1лу 

матеріального забезпечення (далі -ВМЗ) Гавріш І.Л.; 

2.12) загальної бібліотеки - провідного бібліографа загальної бібліотеки 
Писаренко Т.І. , 

2.13) вщдшення соціально-гуманітарної роботи ВКЗ - завідувача 

відділення соціально- гуманітарної роботи відділу кадрового забезпечення 
Юрченка С.С. ; 

2.14) у службових та спальних приміщеннях факультету підготовки 
фахівців для підрозділів Національної поліції України і підпорядкованих йому 

кафедр, в аудиторіях, кімнатах для зберігання особистих речей курсантів
декана факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції 

підполковника поліції Бондаря В.С.: 
- поверх 4- старшого лейтенанта поліції Булаву К.С.; 

- поверх 3 - майора поліції Печенюка В.В.; 

2.15) кафедри юридичної лінгвістики та документознавства 

загальноуніверситетських кафедр - завідувача кафедри Пащук Р.І.; 

2.16) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і професійної 
психології загальноуніверситетських кафедр - завідувача кафедри Литвинова 
О.М.; 

2. 17) кафедри державно-правових дисциплін - завідувача кафедри 

майора поліції Нестеровича В.Ф .. ; 
2.18) кафедри тактичної, спеціфльної та фізичної підготовки факультету 

підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України - завідувача 
кафедри Копилова В .О. ; 

2.19) кафедри кримінально-правових дисциплін факультету підготовки 
фахівців для підрозділів Національної поліції У країни - підполковника поліції 
Письменського Е.О.; 

2.20) кафедри організації правоохоронних та судових органів факультету 
підготовки фахівців для підроздшш Національної поліції України 
підполковника поліції Іваницького С.О. 

2.21) їдальні -завідувача виробництва Єгупову Т.В.; 
2.22) продовольчого складу - старшого комірника групи продовольчого 

забезпечення ВМЗ Євплову О.О.; 

2.23) у приміщеннях речового складу - старшого комірника ВМЗ Чумак 
Л.М.; 

2.24) у приміщеннях складу комунально-експлуатацшного відділення 
відділу матеріального забезпечення - заступника начальника відділу-завідувача 
КЕБ ВМЗ Вацюка М.М.; 

2.25) у коридорах, на сходових клітках, у лекційній залі, приміщеннях 
котельні, горищ, технічних приміщеннях та на прибудинковій території -
заступника начальника відділу-завідувача КЕБ ВМЗ Вацюка М.М .. 
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З. Вважати відповідальними: 

З .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 КЕБ ВМЗ Сущенка О.О.; 

3 .2) за утримання електрогосподарства в належному стані відповідно до 
правил улаштування електрообладнання - електромонтера з ремонту та 

обслуговування електроустаткування обслуговуючого персоналу ВМЗ 
СущенкаВ.А" ; 

З .3) за експлуатацію газового господарства - заступника начальника, 

завідувач комунально-експлуатаційного відділення ВМЗ Вацюка М.М.; 
3.4) за утримання та експлуатацію установок автоматичної пожежної 

сигналізації - електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 

Солом'яного О.І.; 

3.5) за виконання застережних заходів під час весняно-літнього та осінньо
зимового періодів - фахівця з протипожежної безпеки ВМЗ Горохова М.Ю. 

4. Керівникам структурних підрозділів, визначеним у п.2 цього наказу до 
01.09.2019: 

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 І категорії з протипожежної 

безпеки ВМЗ Горохову М.Ю. 

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, технолопчного та шшого 

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 шд час 
опашовального сезону та експлуатацію опашовальних приладів. 

б. У разі звільнення працівника, відповідальноm за пожежну безпеку, 
відповідні обов ' язки автоматично покладаються на призначеного на цю посаду 
прац~вника. 

7. Фахівцеві І категорії з протипожежної безпеки ВМЗ Горохову 
М.Ю.: 

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 ЛДУВС імені 
Е.0. Дідоренка. 

7 .2. З відповідальними особами, визначеними у п.2 цьоm наказу, провести 
навчання з питань пожежної безпеки. 

7.3. Не рідше одного разу на півроку із працівниками, визначеними у п. 2 
цьоm наказу, проводити заняття, інструктажі та перевірку знань з питань 
пожежної безпеки . 

8. Наказ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка від 26.01.2017 № 10 «Про 
визначення відповідальних осіб за пожежну безпеку, експлуатацію та 
утримання технічних засобів протипожежного захисту і вентиляційного 
технологічно-інженерного обладнання в приміщеннях структурних 
підрозділів Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. 
Дідоренка» вважати таким, що втратив чинність. 

9. Персональну відповідальність за виконання вимог наказу покласти на 
осіб, відповідальних за пожежну безпеку структурних підрозділів ЛДУВС імені 
Е.О. Дідоренка. 

1 О. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора Кім В.Р. 

Ректор В.Р.Комарницький 


