
Додаток 1
до наказу від 20 квітня 2021 року № 236

ПЛАН ЗАХОДІВ
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2021 році
під девізом

«Передбачати, готуватися та реагувати на кризи –
ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР»

(БЕЗПЕКА ТА ЗДОРОВ’Я НА РОБОТІ)

№ Зміст заходів Термін
виконання Виконавці

1 Довести до керівників усіх структурних підрозділів,
здобувачів освіти План заходів із відзначення у 2021 році
Дня охорони праці в ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» під девізом
«Передбачати, готуватися та реагувати на кризи –
ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР»
(БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ’Я НА РОБОТІ) (далі – План заходів).

До 1 травня
2021 року

Провідний інженер з охорони праці
Майстер М. Д., директор центру
дистанційного навчання та моніторингу
освітньої діяльності Івасюк І. Я.

2. Розмістити відповідний наказ на офіційному сайті
університету.

До 1 травня
2021 року

Начальник відділу інформації та
комунікації (пресслужби) Засідко Б. Д.,
провідний інженер з охорони праці
Майстер М. Д.

3. Розробити та затвердити План заходів із відзначення у 2021
році Дня охорони праці в ДВНЗ «Прикарпатський

Квітень –
грудень

Керівники структурних підрозділів,
провідний інженер з охорони праці
Майстер М. Д.



національний університет імені Василя Стефаника» з
урахуванням запропонованого Держпраці Плану заходів.
Узагальнити та розробити план заходів за підсумками
пропозицій. Пропозиції надавати на адресу електронної
пошти vop@pnu.edu.ua або за номером гарячої лінії
(0342) 59-60-23.

4. Ознайомлення з постійно розміщеними на офіційних
сайтах, сторінках соціальних мереж, оприлюдненими через
інші засоби масової інформації, зокрема в друкованих ЗМІ
анонсів про підготовку до відзначення у 2021 році Дня
охорони праці в Україні, постеру за посиланням на сайті
Міжнародної організації праці
(https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/ev
ents-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/
WCMS_771472/lang--uk/index.htm), інформаційних
матеріалів про хід акції та її результати (Держпраці та її
територіальні органи, СПО профспілок і роботодавців на
національному рівні, Фонд соціального страхування
України, ЗМІ).

Квітень –
грудень

Керівники структурних підрозділів,
інженери АГЧ, усі працівники та
здобувачі освіти

5. Забезпечити виконання плану заходів щодо проведення Дня
охорони праці в ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» під девізом
«Передбачати, готуватися та реагувати на кризи –
ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР».

Квітень –
грудень

Ректорат
(розширене засідання ректорату)

6. Розробка та реалізація на розширеному засіданні ректорату,
профкому спеціальних інформаційних заходів для
покращення обізнаності та стимулювання діалогу щодо
важливості створення стійких систем БЗР та інвестування
коштів у них.

Квітень –
червень

Ректорат, профком,
головний бухгалтер Григорів О. О.

mailto:vop@pnu.edu.ua
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_771472/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_771472/lang--uk/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_771472/lang--uk/index.htm


7. Разом з профспілковою організацією працівників та
профспілковою організацією здобувачів освіти взяти
активну участь у процесі формування політики щодо
покращення безпеки та здоров’я працівників на роботі.
Розробити заходи стосовно цих питань, враховуючи
захворюваність на COVID-19 та розроблені й отримані
пропозиції.

Квітень –
грудень

Фахівець соціального страхування від
нещасних випадків Кудляк Н. Я., голова
профкому працівників Копчак Ю. С.,
голова профкому студентів Дюк Н. С.,
завідувач навчально-виробничої
лабораторії виховної та
психолого-педагогічної роботи
Романкова Л. М.

8. Посилити заходи щодо протидії поширенню захворювання
вірусною хвороби СOVID-19, спричиненою вірусною
інфекцією SARS-CoV-19.
Закупити дезінфекційні засоби, засоби індивідуального
захисту (маски, рукавиці), мийні засоби (зокрема мило
туалетне, забезпечити ними туалетні приміщення).
Забезпечити подачу теплої води в умивальники в туалетних
приміщеннях.

Постійно Проректор з науково-педагогічної
роботи та соціально-економічного
розвитку Шинкарук Я. І., головний
бухгалтер Григорів О. О., начальник
відділу матеріально-технічного
постачання Сміх Я. В.

9. Довести через дистанційне навчання до відома всіх
здобувачів освіти інформацію «28 квітня – День охорони
праці», також розроблені заходи ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» із
відзначення Дня охорони праці в Україні у 2021 році під
девізом: «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи –
ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР».

Квітень –
червень

Інженер з охорони праці Майстер М. Д.,
директор центру дистанційного
навчання та моніторингу освітньої
діяльності Івасюк І. Я.

11. Проводити консультації та надавати роз’яснення
працівникам щодо важливості застосування нових форм
організації праці, зокрема масштабного переходу на
дистанційну роботу під час карантину і пов’язаним з цими
змінами розширенням можливостей для працівників, а також
про виникнення потенційних ризиків щодо БЗР, зокрема
психосоціальних ризиків та ризиків насильства.

Квітень –
грудень

Провідний інженер з охорони праці
Майстер М. Д., декан факультету
психології Заграй Л. Д., завідувач
навчально-виробничої лабораторії
виховної та психолого-педагогічної
роботи Романкова Л. М.



12. Забезпечити роботу «гарячої телефонної лінії» з питань
охорони праці (тел. 59-60-23).
Свої пропозиції щодо Дня охорони праці надсилати на
адресу електронної пошти провідного інженера з охорони
праці (vop@pnu.edu.ua).

Квітень Завідувач автоматичної телефонної
станції Досюк М. М., провідний інженер
з охорони праці Майстер М. Д.

13. Поширити навчально-методичний посібник «Охорона праці
в галузі» з розміщеним там наказом «Про систему
управління охороною праці в ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» від
09.11.2020 року № 660 серед усіх структурних підрозділів.

Квітень –
грудень

Профком працівників університету,
голова Копчак Ю. С., провідний інженер
з охорони праці Майстер М. Д.

14. Розробка пам’яток у сфері безпеки та гігієни праці, а також
щодо безпеки при захворюванні на коронавірусну інфекцію.

Постійно Провідний інженер з охорони праці
Майстер М. Д., викладачі курсу
«Безпека життєдіяльності» та «Охорона
праці в галузі»

15. Надання працівникам та іншим зацікавленим особам
інформаційної допомоги щодо організації безпечної роботи
працівників під час карантину, не допускаючи при цьому
порушень трудового законодавства.

Квітень –
грудень

Провідний інженер з охорони праці
Майстер М. Д., начальник юридичного
відділу Блаженко Т. В.

16. Проведення навчання посадових осіб з питань охорони
праці та перевірка знань в онлайн-режимі.

Березень –
квітень

Ректорат, проректор з науково-
педагогічної роботи та соціально-
економічного розвитку Шинкарук Я. І.,
провідний інженер з охорони праці
Майстер М. Д., директор центру
дистанційного навчання та моніторингу
освітньої діяльності Івасюк І. Я., комісія
з перевірки знань з охорони праці

17. Проводити постійну роботу із залучення працівників до
процесу формування системи безпеки та здоров’я
працівників на роботі.

Квітень –
грудень

Ректорат, профком, провідний інженер з
охорони праці Майстер М. Д.
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18. Забезпечити працівникам вільний доступ до належних
засобів правового захисту і справедливих та дієвих
механізмів повідомлення та врегулювання спорів у разі
настання випадків порушення законодавства з питань
охорони праці.

Квітень –
грудень

Начальник юридичного відділу
Блаженко Т. В.

19. Забезпечити проведення ремонту підвальних приміщень
головного корпусу.

Протягом
року

Проректор з науково-педагогічної
роботи та соціально-економічного
розвитку Шинкарук Я. І.,
головний інженер Лукашук Ю. М.

20. Забезпечити виконання плану заходів щодо проведення Дня
охорони праці в університеті. Узагальнити всі пропозиції та
подати на затвердження.

До 1 вересня
2021 року

Ректорат, провідний інженер з охорони
праці Майстер М. Д.


