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лужбу охорони праці створено ще в 70-х рр.
ХХ ст. Її керівниками були: І. М. Лапчук (1970–
1980), М. І. Гошва (1980–1991), М. В. Попович (1991–2002), М. Є. Тихонюк (2002–2006), Г. І. Семків (2006–2016). З 2016 р. відділ охорони праці очолює
А. А. Сіроцінський.
Працівники відділу охорони праці активно працюють
над гарантуванням належних та безпечних умов трудової діяльності співробітників і студентів, а також проведенням заходів, спрямованих на запобігання нещасним
випадкам, збереження здоров’я і працездатності працівників під час роботи та навчально-виховного процесу.
У 2013 та 2015 рр. колектив відділу брав участь
у Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі
стану умов і охорони праці в навчальних закладах МОН
України, де посів І місце на обласному етапі конкурсу
та був нагороджений відзнакою «За сумлінну працю
й створення безпечних умов праці та життєдіяльності
учасників навчально-виховного процесу ІФНТУНГ».
До колективу відділу охорони праці входять:
В. Д. Берездецький та Х. С. Федюк — провідні інженери з питань охорони праці; А. А. Сіроцінський —
провідний інженер з питань пожежної безпеки.
У своїй роботі відділ керується чинним законодавством України, рішеннями Уряду України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами
ректора університету, Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу та
Положенням про відділ охорони праці ІФНТУНГ.

Колектив відділу. Зліва направо: пров. інж. В. Д. Берездецький,
пров. інж. Х. С. Федюк, нач. відділу А. А. Сіроцінський,
2016 р.
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Народився 12 жовтня 1967 р. в м. Шаргороді, Вінницької області. Протягом 1987–1992 рр.
навчався в Українському державному аграрному
університеті за спеціальністю «Вчений агроном».
З 1995 по 2012 р. проходив службу в структурі
МНС на посадах старшого інженера та заступника начальника відділу Державного пожежного
нагляду на особливо важливих об’єктах та новобудовах головного управління МНС в Івано-Франківській області.
З квітня 2012 р. працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на посаді провідного інженера
з питань пожежної безпеки відділу охорони праці.
З вересня 2014 р. — начальник штабу цивільної
оборони університету. З листопада 2016 р. обіймає
посаду начальника відділу охорони праці.
А. А. Сіроцінський — відповідальний за розроблення розділу «Умови й охорона праці» колективного договору ІФНТУНГ та комплексних заходів з ОП щодо досягнення встановлених нормативів
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
запобігання випадкам виробничого травматизму,
аварій та пожеж. Також організовує та проводить
роботу з питань цивільного захисту, пожежної та
техногенної безпеки, спрямовану на захист працівників та студентів, території, майна від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, соціального, воєнного та терористичних актів
шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх
наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

