
Доповідь 

проректора  Магомедєміна ГАСАНОВА на тему: 

« Перевірки  НТУ «ХПІ» 

державними установами»

у 2019 році



У 2019 році в НТУ «ХПІ» були 

проведені перевірки державними 

установами:

- пожежної безпеки;

- Держпраці;

- Держпродспоживслужби

- Держмайна



З січня 2019 року по січень 2020 рік в 

університеті були проведені чотири комплексні 

перевірки протипожежного стану 

Споруд НТУ «ХПІ»  підрозділами ДСНС 

Київського,Шевченківського,Московського,

Немишлянського районів.



Провели технічне обслуговування систем АПС 

(автоматизована пожарна сигналізація) в корпусі У-1,

книгосховищі бібліотеки та гуртожитках №2,3.

Притягнуто до адміністративної відповідальності за 

порушення Правил пожежної безпеки шістьох співробітників

університету.

Загалом за 2019 рік на протипожежні потреби університету 

було витрачено понад 300 тисяч гривень



Провели навчання з евакуації і пожежогасіння у корпусі 

У-1-16 травня 2019р., а також в гуртожитку №3 – 19 грудня 

2019р., спільно з ДСНС Київського та Шевченківського 

районів.

Проведена перевірка працездатності пожежного 

водогону в У-2, та гуртожитку №14,15.

Придбано 100 вогнегасників ВП -5, 

11- кранкомплектів.



Після трагедії в Одеському коледжі у всіх містах України 

посилили протипожежну безпеку та провели спеціальні навчання.

17 січня в гуртожитку «Гігант»(1-2 секція) пройшли протипожежні 

навчання.

Мета заходу - відпрацювання  тактики гасіння пожеж, 

проведення аварійно - рятувальних робіт в місці виникнення 

пожежі, а також відпрацювання дій адміністрації вишу по 

евакуації людей з місця надзвичайної ситуації.

Було евакуйовано  100 студентів.

У навчаннях від  ДСНС задіяні 3

пожежні машини



2) Перевірка Держпраці в НТУ «ХПІ» 

Підсумки перевірки:про дотримання вимог законодавства про охорону праці,  

промислову безпеку та гірничий нагляд: 
№ Відділ Кількість 

порушень 

Перелік виконаних порушень, стосовно Припису Сума, грн 

1 Газове господарство 184 -призначено відповідальних осіб за газове господарство 

- проведено навчання відповідальних осіб (11 осіб) 

- переглянуті посадові інструкції відповідальних осіб  

- проведено перевірку і прочищення вентиляційних каналів 

та каналів димоусунення  

 

4 620 

 

16 038 

2 Ліфтове господарство 129 - порушення ліквідовано, окрім, частково виконано пункт 

по отриманню Дозволу на експлуатацію ліфтів 

71 200 

3  Теплове господарство 202 -приведено документацію до вимог нормативно - правових 

актів 

-проведено навчання та перевірка знань, працюючих на 

висоті більш ніж 1,3м -10 осіб 

-проведено навчання та перевірка знань  зварювальника – 5 

осіб 

- проведено перевірку манометрів на усіх теплових пунктах 

 

3 000  

 

8 000 

32 000 

 

- 

4 Відділ головного 

енергетика 

58 -проведено навчання та перевірка знань з охорони 

працюючих на висоті більш ніж 1,3м -22 особи 

-інші витрати  

9 000 

 

130 000 

5 Водопостачання 42 - більша частина порушень - ліквідовано, окрім, пункту про 

отримання Дозволу на виконання робіт у замкнених 

просторах(колодязях, коморах тощо) 

- 

6 СОТ « Політехнік» 15 Більша частина заходів по припису виконано - 

7 КГХ « Славутич» 7 Порушення ліквідовані до початку навчального року - 

8 Відділ 

слабкострумних 

мереж 

7 Порушення ліквідовані до початку навчального року - 

9 Гараж 17 Більша частина по припису виконано - 

10 Відділ охорони 15 Усі заходи по припису виконані - 
 



У 2019 році в НТУ “ХПІ” було проведено 3 позапланові перевірки

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області 

з питань дотримання порядку формування, становлення та застосування тарифів 

на проживання в студентських гуртожитках

За заявою

Браславського Д.В. Винесено припис
Судовим рішенням

припис скасовано

За заявою

Волохи Д.В.
Винесено припис Судовим рішенням

припис скасовано

Виконання припису

(за заявою Волохи Д.В.)

За заявою

Погребняк Т.О.

Актом підтверджено

законність тарифів

Оскарження рішення про 

застосування штрафу 

до суду

3) Перевірка Держпродспоживслужби:



4) Перевірка Держмайна НТУ «ХПІ»:

Виконуючи доручення прем’єр – міністра України від 21.06.2018р. 

№19693/1/1-18 та Фонду державного майна України від 27.06.2018 р. №К/29. 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківський, 

Донецькій та Луганській областях Регіональним відділенням

з 19.11.2019 р. по 22.12.2019 р. проведено перевірку державного майна,

що знаходиться на балансі Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут» для виявлення фактів

ухилення від сплати обов’язкових платежів до Державного бюджету України за 

використання державного майна і оренди зазначеного майна.

Всього перевірено 31 об’єкт нерухомого майна та встановлено наступне:

1) нерухоме майно, що використовується без оформлення документів – 0 кв. м;

2) нерухоме майно, що не використовується балансоутримувачем – 0 кв. м.



ДЯКУЮ, за увагу!


