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Про посилення пожежної безпеки та профілактики  
пожеж в структурних підрозділах факультету 
 
 

На виконання «Правил пожежної безпеки в Україні» та з метою посилення 
контролю за протипожежним станом навчальних корпусів та інших об’єктів 
університету, профілактики пожеж та згідно з розпорядженням в.о. ректора 
№0702-09/20 від 24.03.2021р. «Про посилення пожежної безпеки та 
профілактики пожеж в навчальних корпусах та інших об’єктах університету» 
 
 

1. Призначити відповідальними за пожежну безпеку у структурних 
підрозділах соціологічного факультету наступних працівників: 
 

№ 
 

№ 
кімн 

Назва підрозділу П.І.Б. відповідального за 
пожежну безпеку 

Телефон 

1. 201 Кафедра прикладної 
соціології та соціальних 
комунікацій 

ЛЕВАДНА 
Катерина Олександрівна 

707-52-37 
705-15-66 

2.  351 Кафедра соціології ГРЕБЕННІКОВА 
Світлана Іванівна 

707-50-79 

 

2. Продовжують бути відповідальними за пожежну безпеку у структурних 
підрозділах соціологічного факультету наступні працівники:  

 

№ 
 

№ 
кімн 

Назва підрозділу П.І.Б. відповідального за 
пожежну безпеку 

Телефон 

1. 304 Кафедра політичної 
соціології 

НЕХАЄНКО 
Оксана Василівна 

707-54-37 

2. 348 Кафедра соціології 
управління та соціальної 
роботи 

АМЕЛЬЧЕНКО  
Тетяна Володимирівна 

707-54-03 

3. 338 Кафедра методів 
соціологічних досліджень 

ЛАВОШНИК  
Інна Олексіївна 

707-56-70 



4. 359 Кафедра 
медіакомунікацій 

ОВЧИННІК 
Олександра Володимирівна 

705-20-78 

5. 343 Деканат соціологічного 
факультету 

ПАСІЧНА  
Наталія Іванівна 

707-53-72 

6. 350а Ресурсний центр ОСТРОУХОВА  
Ганна Сергіївна 

707-53-89 

7. 312, 
353 

Комп'ютерні класи ШКРЕБЕЦЬ  
Сергій Михайлович 

707-56-70 
707-53-34 

 

3. Категорично заборонити працівникам у структурних підрозділах 
факультету та навчальних аудиторіях: 

- використання побутових електрообігрівачів, побутової техніки та 
електричних подовжувачів; 

- експлуатацію кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі 
експлуатації втратила захисні властивості ізоляцією; 

- користування пошкодженими розетками, відгалужувачами та 
з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електроприладами; 

- застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного 
електронагрівального обладнання);  

- паління у приміщеннях корпусів, гуртожитків та на прилеглих до 
університетських будівель територіях. 

4. Відповідальній за проведення інструктажів з питань дотримання вимог 
пожежної безпеки серед студентів факультету ПОГАРСЬКІЙ Н.В., заступнику 
декана з виховної роботи, провести позапланові інструктажі серед студентів до 
26 квітня 2021р. з питань дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки. 

5. Відповідальній за проведення інструктажів з пожежної безпеки серед 
працівників факультету ЛАВОШНИК І.О., інженеру І категорії кафедри 
методів соціологічних досліджень, провести позапланові інструктажі серед 
працівників факультету до 26 квітня 2021р. з питань дотримання вимог 
пожежної та техногенної безпеки. 

6. Завідувачу кафедри СТАРОДУБЦЕВІЙ Л.В., в.о. завідувачів кафедр 
БАКІРОВУ В.С., ЄВДОКІМОВІЙ І.А., КІЗІЛОВУ О.І., НІКУЛІНУ В.С., 
СОКУРЯНСЬКІЙ Л.Г. забезпечити наявність дублікатів усіх ключів від 
приміщень, що експлуатуються до 01 квітня 2021 року. 

7. Визнати таким, що втратив чинність, розпорядження декана 
соціологічного факультету від 10 грудня 2019 року №1006-05/39 «Про 
посилення пожежної безпеки та профілактики пожеж в структурних 
підрозділах факультету». 

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
   

 

Декан  (оригінал підписано)    Олена МУРАДЯН 


