
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради 
Харківського національного

РІШЕННЯ

Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
з питання: «Про затвердження Положення про службу охорони Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна» 
від 21 січня 2019 року, протокол № 1

Заслухавши виступ проректора з питань безпеки та охорони 

Дмитрієнка В.Ю. «Про затвердження Положення про службу охорони 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна», Вчена рада 

Університету ухвалила:

1. Затвердити Положення про службу охорони Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна.

2. Підготувати наказ про введення в дію цього рішення Вченої ради 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Термін виконання: до 1 лютого 2019 року 

Відповідальний: проректор Дмитрієнко В.Ю.



 

ПОЛОЖЕННЯ 

про службу охорони Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна 

 

  1.Загальні положення.  

1.1. Служба охорони є структурним підрозділом, що безпосередньо 

підпорядковується проректору з питань безпеки та охорони. 

 1.2. У своїй діяльності служба охорони повинна знати та керуватись 

чинним законодавством України, положеннями та інструкціями, що 

стосуються організації охорони, наказами Міністерства освіти і науки України, 

правилами і нормами з охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

Антикорупційною програмою Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, Статутом Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна, Правилами внутрішнього розпорядку Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, наказами та розпорядженнями ректора, 

проректорів та цим положенням. 

1.3. Прийом на роботу працівників служби охорони здійснюється згідно з 

чинним законодавством та порядком, установленим університетом.  

1.4. Служба охорони створюється, реорганізується та ліквідується 

рішенням Вченої ради університету, яке вводиться в дію наказом ректора. 

 

 2. Основні завдання 

 2.1. Охорона об’єктів університету від проникнення на їх території 

сторонніх осіб та охорона матеріальних цінностей, що належать університету.  

 2.2. Забезпечення на об’єктах університету встановленого пропускного 

режиму. 

 2.3. Здійснення контролю за виробничою санітарією, пожежною безпекою 

на об’єктах університету. 

 2.4. Здійснення надійної та ефективної охорони об’єктів університету 

відповідно до діючих нормативних документів органів влади, положень, 

інструкцій, що стосуються організації охорони.  

 2.5. Забезпечення пропускного режиму на об’єктах університету з 

пропуску працівників університету, осіб, які навчаються, сторонніх осіб та 

автотранспорту за перепустками встановленого зразку.  

 2.6. Здійснення заходів щодо недопущення крадіжок матеріальних 

цінностей з об’єктів університету, затримання осіб, які порушують пропускний 

режим.  

 2.7. Проведення заходів, спрямованих на покращення охорони об’єктів 

університету.  

 2.8. У випадках виникнення на об’єктах університету пожежі, аварійних 

ситуацій брати участь у їх ліквідації, забезпечувати безперешкодний пропуск на 

території об’єктів університету пожежних підрозділів.  

 2.9. Надання первинної медичної допомоги особам, які її потребують.  



 2.10. Здійснення аналізу результатів діяльності окремих працівників 

служби охорони та на підставі цього внесення в установленому порядку 

пропозицій керівництву університету про підвищення ефективності роботи 

служби.  

 2.11. Організація службової підготовки, виховної роботи з особовим 

складом служби охорони.  

 2.12. Здійснення роботи з добору, розстановки, підвищення кваліфікації 

працівників служби охорони, забезпечення та контроль за додержанням ними 

правил охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.  

 2.13. Надання керівництву університету пропозицій щодо забезпечення 

служби інженерно-технічними засобами охорони, системами зв’язку та 

спеціальною технікою, контроль за їх зберіганням і використанням.  

 2.14. Контроль за своєчасним проходженням працівниками служби 

охорони медичних оглядів, додержанням ними санітарно-гігієнічних правил.  

 2.15. Застосування заходів, спрямованих на усунення існуючих недоліків, 

які негативно впливають на ефективність діяльності служби охорони.  

2.16. Розробка та реалізація заходів із забезпечення безпеки об’єктів 

університету, охорони будівель, приміщень та іншого майна, що належить 

університету. 

2.17. Здійснення контролю за дотриманням контрольно-перепускного 

режиму, попередження спроб несанкціонованого проникнення на територію 

університету. 

 

 3. Права та обов’язки.  

 3.1. Вимагати від осіб, які навчаються, працівників університету та інших 

осіб додержання перепускного режиму.  

 3.2. Затримувати осіб, які незаконно намагаються проникнути на об’єкти 

університету або вивезти (винести) з нього матеріальні цінності та передавати 

порушників керівництву університету або поліції.  

 3.3. Вносити керівництву університету пропозиції про вдосконалення 

роботи служби охорони.  

 

 4. Керівництво 

 4.1. Безпосереднє керівництво службою охорони здійснює начальник 

служби охорони, який приймається на посаду та звільняється з посади за наказом 

ректора університету та безпосередньо підпорядкований проректору з питань 

безпеки та охорони. Начальник служби охорони має заступників та начальників 

дільниць. Заступники начальника служби охорони та начальники дільниць 

приймаються на посаду наказом проректора з питань безпеки та охорони. 

Прийняття на роботу інших працівників служби охорони здійснюється за 

наказом проректора з питань безпеки та охорони. Права та обов’язки начальника 

служби охорони та працівників, їх кваліфікаційні вимоги визначаються 

посадовими інструкціями працівників. 



 4.2. Начальник служби охорони несе персональну відповідальність за 

результатами роботи служби охорони. У межах компетенції він видає 

розпорядження, які є обов’язковими для працівників служби.  

 

 5. Охорона праці 

5.1. У службі охорони виконуються вимоги нормативно-правових актів з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

5.2. У службі охорони проводяться інструктажі з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності. 

 

6. Заходи із запобігання корупції 

6.1. У своїй роботі працівники служби охорони керуються Антикорупційною 

програмою Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та 

зобов’язані вживати заходів, спрямованих на запобігання корупції.  

 

7. Ліквідація та організація 

7.1. Ліквідація та реорганізація служби охорони здійснюється згідно з 

законодавством України, Статутом Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. 

7.2. Під час ліквідації та реорганізації служби охорони вивільнюваним 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

законодавства України. 

 

 


