
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ 

 
 

НАКАЗ 
 

________________   Запоріжжя  №_________________ 
 
 
 
 
Про заборону тютюнопаління,  
вживання алкогольних напоїв у 
приміщеннях, гуртожитках та  
на території ЗДІА 
 
 
 

 З метою виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та 
слабоалкогольних напоїв» від 21.01.2010 року №1824-VI, Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та законів України «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів», «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері 
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на 
здоров’я населення» та посилення роботи щодо запобігання тютюнової та алкогольної 
залежності серед студентів, викладачів та співробітників ЗДІА 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Заборонити паління та вживання алкогольних напоїв у приміщеннях, гуртожитках та 

на території ЗДІА. 
2. Ліквідувати місця для паління на території ЗДІА. Встановити відповідні покажчики 

про заборону тютюнопаління в приміщеннях, гуртожитках та на території  ЗДІА. 
Відповідальний – проректор з АГР. 
Термін виконання - до 30.03.2011р. 

3. Періодично (один раз на два тижні) проводити рейди на території академії та у 
гуртожитках ЗДІА з метою виявлення порушень наказу. Інформацію щодо порушників 
надавати деканам факультетів, керівникам структурних підрозділів. 

Відповідальні – Профком викладачів та співробітників, Студентський 
Сенат, Профком студентів, аспірантів та докторантів, студентська Рада 
гуртожитку. 

4.  Контролювати недопущення паління та вживання алкогольних напоїв студентами у 
гуртожитках, приміщеннях та на території ЗДІА. 

Відповідальні – служба охорони ЗДІА. 
5.  Проводити в студентських групах та серед студентів-мешканців гуртожитків лекції-

бесіди щодо здорового способу життя і профілактики шкідливих звичок разом зі 
спеціалістами міського центру “Здоров‘я”, обласного наркологічного диспансеру, СЕС 
Ленінського району та іншими організаціями. 



Відповідальні – організаційно-виховний відділ, заступники деканів з 
виховної роботи, заступник завідувача гуртожитками з виховної роботи. 

6. Висвітлювати в газеті “Академія” проблематику щодо шкідливості тютюнопаління та 
інших згубних звичок; інформацію за результатами рейдів перевірок по академії. 

Відповідальний – головний редактор газети “Академія”. 
7.  Проводити наочну агітацію щодо профілактики тютюнопаління та вживання 

алкогольних напоїв через випуск стіннівок на факультетах та у гуртожитках академії. 
Відповідальні – Студентський Сенат, студентська Рада гуртожитків. 

8. Довести до відома усіх студентів, викладачів, співробітників академії зміст наказу на 
зборах студентських груп, засіданнях кафедр, підрозділів. 

Відповідальні – декани факультетів, завідувачі кафедр, керівники 
підрозділів, Студентський Сенат.  
Термін виконання – до 30.03.2011р. 

9. У разі порушення наказу студентами, викладачами чи співробітниками академії вжити 
таких покарань у вигляді відміни матеріальних заохочень, догани, суворої догани, 
виселення з гуртожитку та відрахування із академії (для студентів), звільнення з 
роботи (для викладачів та співробітників). 

Відповідальні – декани факультетів, відділ кадрів. 
10. Загальному відділу довести наказ до відома усіх керівників структурних підрозділів 

академії. 
11.  Відповідальність за виконання наказу покласти на проректора з НПР Ніконову З.А. та 

проректора з АГР Баранця В.І. 
 

 
Ректор        В.І.Пожуєв 

 
Проект наказу внесено    Перший проректор 
Проректор з НПР        Є.Я.Швець  
  З.А.Ніконова    Проректор з АГР  
          В.І.Баранець 

Голова ради деканів    
    С.А.Воденніков 
Голова профкому викладачів та 
співробітників 

   В.П.Падалка 
Начальник відділу кадрів 

А.А.Погосова 
Голова профкому студентів,  
аспірантів та докторантів  

В. С.Баєв 
Голова студентської Ради гуртожитків  

Н. Г.Машко 
Президент Студентського Сенату  

А. А.Хлебнікова 
 

 


