УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАКАЗ № 1-227_
м. Київ

«03»______09____2013р.

Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров'я працівників та осіб, що навчаються в НТУУ ”КПІ”
З метою реалізації Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» та
попередження паління тютюнових виробів, зниження рівня їхнього вживання серед
працівників та осіб, що навчаються,
НАКАЗУЮ:
1. Заборонити вживання тютюнових виробів, а також електронних сигарет і
кальянів у приміщеннях та на території НТУУ «КПІ».
2. Затвердити комплекс заходів НТУУ «КПІ» щодо проведення антинікотинової
інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед працівників та осіб, що
навчаються (додаток 1).
3. Першому проректору Якименку Ю.І. та Проректору з науково-педагогічної
роботи Варламову Г.Б. застосовувати до працівників та осіб, що навчаються, які
вживають тютюнові вироби в приміщеннях та на території НТУУ «КПІ» дисциплінарні
стягнення за порушення цього наказу.
4. Контроль за виконанням покласти на Керуючого справами Цимбаленко Я.Ю.

Ректор

М.З. Згуровський

Проект наказу вносить:
Керуючий справами
_____________ Цимбаленко Я.Ю.

Погоджено:
Перший проректор

Ю.І. Якименко

Проректор з наукової
роботи

М.Ю. Ільченко

Проректор з науково-педагогічної
роботи

Г.Б. Варламов

Проректор з науково-педагогічної О.М. Новіков
роботи
Проректор з науково-педагогічної
роботи (Департамент міжнародного
співробітництва)

С.І. Сидоренко

Проректор з адміністративно-господарської
роботи

П.В. Ковальов

Начальник ДЕФ

Л.Г. Субботіна

Голова профкому

В.І. Молчанов

В.о. начальника юридичної служби

А.М. Бежевець

ДП № ___
Надруковано в 1 примірнику
на 2-х аркушах
Друкувала - Войтович Л.В.
тел. 406-83-40

Розрахунок розсилки:
1. Загальний відділ
2. На розмноження (в усі підрозділи університету)

Додаток 1
до наказу № 1-227 від «03»______09__ 2013
Комплекс заходів НТУУ «КПІ» щодо проведення антинікотинової
інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед працівників та осіб, що
навчаються
Назва заходів

Дата
проведення

Відповідальні за проведення

Розміщення в корпусах,
гуртожитках та на території
університету попереджувальні
таблички «Куріння заборонено!
Наказ ректора №____ від
«___»__________2013р.» (додаток 2)

Серпень Вересень
2013

Голови координаційних рад
корпусів, директор студмістечка
(Іщенко О.А.)

2.

Забезпечення розроблення та
впровадження окремих тем щодо
профілактики тютюнонаління до
навчальних програм

2013/14
Постійно

Департамент навчальної
роботи (Якименко Ю.І.)

3.

Розроблення та забезпечення
функціонування спеціальних рубрик
з проблем тютюнокуріння в
періодичних виданнях та на вебресурсах університету

4.

Застосування дисциплінарних
стягнень до працівників та осіб, що
навчаються, які вживають тютюнові
вироби в приміщеннях та на
території НТУУ «КПІ».

5.

Забезпечення проведення конкурсів
серед студентської молоді,
педагогічних та науковопедагогічних працівників на кращий
зразок інформаційнопросвітницького матеріалу
антитютюнового спрямування та
пропагування переваг здорового
способу життя (листівки, плакати,
літературні твори, методичні
матеріали тощо)

N
п/п

1.

Департамент перспективного
розвитку (Новіков О.М.)
2013/14
Постійно

Прес-служба (Десятов О.М.)

Перший проректор (Якименко Ю.І.)
Постійно

2013/14
Постійно

Департамент навчально-виховної
роботи (Варламов Г.Б.)

Департамент навчально-виховної
роботи (Варламов Г.Б.)

6.

Забезпечення проведення загально
університетського дня відмови від
тютюнопаління 31 травня в рамках
Всесвітнього дня без тютюну

Постійно

Департамент навчально-виховної
роботи (Варламов Г.Б.)

7.

Проведення перевірок (рейдів), в т.ч.
із залученням працівників районного
відділу міліції, щодо виконання
наказу ректора про заборону
вживання тютюнових виробів з
фіксацією випадків порушення
наказу

Постійно

Департамент навчально-виховної
роботи (Варламов Г.Б.) відділ
охорони (Стріжко В.І.)

8.

Залучення громадських організацій,
профспілкових організацій,
студентського самоврядування до
пропаганди здорового способу життя
та відмови від тютюнопаління

Постійно

Департамент перспективного
розвитку (Новіков О.М.)

9.

Прийняття обґрунтованих скарг
працівників та осіб, що навчаються
на випадки тютюнопаління в
приміщеннях та на території НТУУ
«КПІ»

Постійно

Департамент навчально-виховної
роботи (Варламов Г.Б.) відділ
охорони (Стріжко В.І.)

Сприяти лікуванню залежності від
тютюну (нікотинової залежності)
осіб, які бажають позбутися
шкідливої звички палити тютюнові
10. вироби чи іншим способом їхнього
вживання, та пропаганді
здорового способу життя.

Декан ФБІ (Максименко В.Б.)
Постійно

Завідувач студентського
поліклінічного відділення
(Шамардак М.В.)

Додаток 2 до Наказу
№1-227 від «_03_» ______09__ 2013

Куріння заборонено!
Наказ ректора НТУУ «КПІ» № 1- 277 від «03» __вересня____ 2013 року
п. 3 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

