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Про призначення вiдповiдальних осiб за стан
пожежноi безпеки в пiдрозлiлах унiверситету

Fla викоr]ання IIравиLr пожежllоi безltеки в YKpaTHi затверджених нака.]ом
N4iHicTepcT,Ba вrrутрiшнiх спраВ Украiни вiд з0.12.20t+р льf+tz та з Me.t.()i.
нелопуш{ення нещасних випалкiв, аварiйних ситуацiй та пожеж в унiверсиr.еr,i

I IАКдЗУК):

l' I1ризначи,ги Bi.,tttclBi;taJlbItиx осiб за сttравний с,tан та [Ioжeiкtty бе:зtlекr, IJ

пiдроздi;rах ун i верси,гету :

l) Канце_lIярiя та apxiB -завiдlувач Крайгrик М. I;

2) llавчzurьн"И uiдлiп - начаJIьник Iванцiв N4. О;

з) Вiдлiл свропейJькот кредитно-траirсферноi системи оцiнюваtrня та
монiторингу якостi освiти - начальник Капечук В.В;

4) t]iдлiл ocBiTHbo - виховt{оТ робо.ги 
.га органiзацiТ до:звiлля-

}{ачаJ]ьItик JleciB LO;

5) I]iддiл iнформаlriйно - аналiтичного забезпечення- начаJ]ьник Сенчiй В. М;

6) [}iйськово - мобiltiзаltiйний lri;tptlз,,li.lt -*ttачаJIь[lик N4аси.r I.T;

7)Вi;rдi;I маркеl,ингу та постачання - tlачальниk Трiш P.l;

iJ) Вiдlлiл сторо}ковоТ oxoporll4 - начальник Коробенlок М.В;

9) t]iziлiл мiхснаро.rдних зt]'я:]кiв - начаJIьIIик Осаztець В,С;

l0) I]iдrдiл Ka/lpiB - в.о. рек'ора з кадроRих питань, заступник начальника ,]

кадрових пи,гань Треr:як I'.N{;

l l ) IOри;tичttий вi:tдi;r-в.t) t{аЧаjlI)tIиtса Сорока О.Я;

N" /6.7



l2) Зубопротезна лабораторiя- завiдуrочий fycbKo Ю.С;
l3) Об'слнання студеI-Iтських Тдалень та побутового обслуговування- директор
CaBe.llixiHa I.M;

l4) I_{eHTp стоматологiТ- завiдувач Кривенький Т.П;

15) L{авчаJ]ьно-практичний lle}il.p <Фармацiя> - керiвник Гадяк I.B;

l6) БухгаJi,tерська с"llужба- l.о;tоtзttий бухl.а,,lr.ер N4ацькевич K.I\4.

l7) ГЬrаново - фiнансовий вiлдi.,l- начаJIы{ик Тимощук JI.А;

l 8) Вiддiл Процев-цаштуванFIя студентiв i виrrускникiв унiверситету-
начальник Мельник I.B;

l9) Науковий вiддiJI- началЬник !митришин Т.М;

20) Т'ералевl,ичний вiллiл LleHTpY с,гома.гоЛогiI- завiдуваЧ Венгерко Г.М;

21) Ортопедичне тзiддi,rrення цен'ру стоматологiТ- завiдувач ГIав,ltишин В,В;

22) ХiрУргiчне вiддiленНя IIeFIl.pY стоматоЛогiТ- завiдувач Яцiв З.I;

23) IIауково _ lloc.,li/Ille IIO"IIc (боr,аьriчttий l,ород)-ztирек,rор Винничук ts.Я;

24) l[eHT,p к"lriгliчrrЬi ме/lиI{иI{и уrriверсиl.етськоТ к,lriнiки_ llирек,гор Семотюк Nzl.N4:

25 ) Iiулiвельно-монтаkна дiльниця- начальник Типусяк Т.М;

26) !екаНат стомаТологiчнОго факульте.гу-декан Бугерчук О.В;

27) Щеканат медичного факультету- декан Яцишин P.I;

28) !еканат факультету пiдготовки iноземних громадян-декан Соломчак Щ.Б;

29) !еканат фармацевтичного факуlrьтету-декан Федяк I.0;

30) t,{авчаJIьIlо-науковий iнс,ги,гуr,пiсзlядипломноi освiти- директор Пелехан Jl.I;

3l ) Аlrт,ечlrий ск;lад-.ltабораt{.г IBacroK N4,I;

З2) N4узей мелицини <I1рикарпаття))- дирек'ор Василевич Р.Я;

33) Навчально-виробнича рекреачiйна база- комендант Мотрук I.B;

2,Вищевказаним особам проволити ltрацiвникаN4 первиI{нl, tloBTopHi, позаплановi,га цiльовi iнструктажi з IIитаI,{Ь охорони прашi ,га пожежноТ безпеки з
обов'язкови1\1 записом в Журналах ресстраuii iнструктажiв.



З,ЗаВiДУЮЧiЙ КаНЦеЛЯРii Та apxiBoM Крайник M.I ознайомити з даним наказом
ycix осiб зазначених в ньому шляхом надсилання його електронноi Bepcii.

4, Контроль за виконаннядцаного наказу залишаю за собою.

Рек,гор Рожко М.М

l Iогоджено:
Перший проректор
Заступник ректора з АГР
Юрисконсульт I категорiТ
Iнженер з ОП та ППБ

Г.М.Ерстенкlк
А.С.!митренко
У.В.Хомут
Т.В.Скусяк
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