
,про експлуатацiйно-технiчний вiддiл
ЩентральноукраТнського нацiонального технiчного унiверситетJ

l зАгАльнI поло}кЕння

l .l Експлуатацiйно-технiчний вiддiл (далi - вiддiл) € структурним
Пiдроздiлом адмiнiстративно-госrtодарськоi частини Ifентрально-
украТrrського нацiон€lJIьного технiчного унiверситету.

1,2 Вiддiл пiдпорядковусться проректору з адмiнiстративно-
госпо;lарськоi частини.

l,3 У своiй дiяльностi вiддiл керу€ться Конституцiею i законами
УкраТни, постановами Верховноi Ради Украiни, постановами i

розпорядженнями Кабiнету MiHicTpiB Украiни, актами Президента
УкраТни, наказами i розпорядженнями ректора, даним Положенням i
iншими нормативними актами.

1.4 На ПОСаДи начальника та фахiвшiв вiддiлу призначаються особи, якi
МаЮТЬ Повну вищу ocBiTy вiдповiдного професiйного спрямування за
освiтtll,о-квалiфiкацiйним piBHeM спецiалiста, магiстра. Yci прачiвники
вiддiлу приймаються i звiльняються з посад ректором за погодженням
проректора з адмiнiстративно-господарських робiт.

1.5 Вiддiл створюс умови для нормальноi роботи працiвникiв вiддiлу,
проведенню навчального процесу i спостереженням за експлуатацiею
булiвсль i спорул унiверситету,

2 OCHOBHI ЗАВДАННЯ

2.1 МетОю вiддiлу е забезпечення реалiзацii полiтики щодо розвитку
ЖИТЛоВо-коМунаJIьного господарства з питань експлуатацii та ремонту
житлового фонду, навчальних корпусiв, пiдсобних булiвель, гуртожиткiв i
споруд унiверситету.

].2 Основними завданнями вiддilrу е:

1,2.1 ОРГанiзацiя управлiння об'сктами унiверситету, здiйснення
контролю за його належним утриманням i технiчним обслуговуванням
булiвель i спорул з метою забезпечення збереження i нормального
функltiонування Тх протягом усього перiоду використання за
призначенням.

2,2.2 [1ланУвання i орг,анiзацiя роботи щодо проведення поточних та
капiта,tьних ремон,гiв.
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1.2.З Органiзацiя контроль за виконанням правил i норм технiчноi
еКСПЛУаТацii i ремонту житлового фонду, навчальних корпусiв, пiдсобних
будiве.,rь i спорул унiверситету.

2.2.4 Органiзаuiя проведення обстежень булiвель i органiзацiй та
Пiдгоr tlBKa пропозицiй щодо виконання tlевного перелiку ремонтних робiт
будiве;tь i спорул унiверситету.

3 Функцri
t]iддiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:
з.l органiзовус управлiння об'сктами унiверситету, здiйснюс

КОНТРОЛЬ За ЙОго належним утриманням i технiчним обслуговуванням з
МеТОк) забезпечення збереження i нормаJIьного функчiонування протягом
усього перiоду використання за призначенням тощо.

3.2 Органiзовуе контроль за виконанням правил технlчно1J,L \JрlанrзUБуе KUH,[,pOJrb за виконанням правил l норм технlчно1
експлуатацii i ремонту житлового фонду, навчальних корпусiв, пiдсобних
булiвель i спорул унiверситету.

3.3 ОРганiзовус проведення обстежень булiвель i органiзацiй та
пiдготовка пропозицiй щодо виконання певного перелiку ремонтних робiт
будiвель i спорул унiверситету.

З.4 Бере участь в роботi комiсiй по обстеженню будiвель
унiверситету.

з.5 Надае пропозицii та готу€ приписи щодо припинення роботи
аварiйних об'ектiв i усунення виявлених недолiкiв, якi можуть привести
до змiни технiчного стану об'сктiв унiверситету вiдповiдно до ДСТУ -Н Б
в.1.2-18:20lб Настанова щодо обстеження будiвель i спорул для
визначеНня та оцiнкИ iх технiЧногО стану. ПрипиС про зупинення робiт,
може бути скасований, лише В письмовiй формi, ректором або
проректором з АГР

3.6 ПРедСТаВля€ унiверситет в державних та громадських установах
ПРИ РОЗГЛЯДаНнi Питань спостереження за безпечною експлуатацiею
будiве;rь та споруд.

3.7 Безперешкодно в буль-який час вiдвiдуе об'екти, cTpyKTypHi
пiдроздiли унiверситету, зупиня€ роботу виробництв, дiльниць, машин,
механiзмiв, устаткування та iнших засобiв виробництва виключно в разi
порушень, якi загрожують життю або здоров'ю працюючих.

3.8 Надсила€ ректору унiверситету подання про притягнення до
вiдповiда-пьностi працiвникiв, якi порушують вимоги щодо спостереження
за безпечною експлуатацiею булiвель та споруд

З.9 ЗдiйСнюс фуНкцii замОвника при проведення ремонтних робiт
будiвель, споруд, iнженерних мереж з виконанням булiвельно-ремонтних,
санiтарно-технiчних та електромонтажних робiт з з€lлученнrlм спецiалiстiв
вiдповiдного фаr,у, приймас участь в складаннi планiв капiтального i
поточного peMoHTiB та будiвництва.

з.l0 Розробляс проекти планiв капiтального i поточного ремонту.
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, З.11 Контролюс якiсть та об'емами робiт на об'ектах капiтального
peмoн,t,y та реконструкчii булiвель.

З.l2 Проводить по можливостi, власними силами поточний i

капiта.lтьний ремонт будiвель, споруд, iнженерних мереж з виконанням
булiвс.rьно-ремонтних, санiтарно-технiчних та електромонтажних робiт з

заJIучсlIням спецiалiстiв вiдповiдного фаху
З. l3 Здiйсню€ контроль за ефективнiстю використання бюджетних

коштiв, видiлених на проведення робiт з ремонту об'сктiв
З,14 Здiйснюс контроль за якiстю та додержанням пiдрядними

булiвельними органiзацiями вимог булiвельних норм, правил та стандартiв
пiд час виконання булiвельно-монтажних та ремонтних робiт, розГлядае,
перевiряе та прийма€ до оплати акти виконаних робiт.

j.15 Здiйсню€ iншi функцii iповноваження вiдповiдно до покладених
на вiддtiл завдань згiдно чинного законодавства.

3.16 Здiйснюе сво€часне повiдомлення lrро аварiй та iншi ситуачii
проректора з адмiнiстративно-госполарськоi роботи.

4 прдвА
4.1 В установленому порядку одержувати вiд державних органiв,

пiдприемств, установ, органiзацiй Bcix форtut власностi iнформацiю,
документи та iншi матерiали, необхiднi для виконання завдань, покладених
на Вiлдiл.

4.2 Залучати спецiалiстiв iнших структурних пiдроздiлiв

унiверситету до розгляду питань, що належить до компетенцii вiддiлу.
4.З Вносити пропозицii керiвництву унiверситету щодо припинення

робiт з булiвництва, реконструкцii, ремонту розширення об'ектiв у разi
rrоруuIення вимог законодавства, стандартiв i технiчних вимог.

5 ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

5,1 Працiвники вiддiлу несуть вiдповiдальнiсть за:

5.1.1 За неналежне виконання або невиконання своiх посадових
обов'я,зкiв, що передбаченi цiсю iнструкцiею, в межах, визначених чинним
законодавством Украiни про працю.

5.|.2 За недотримання правил внутрiшнього розпорядку i труловоТ
дисциltлiни.

5.1 .3 За правопорушення, cKoeHi в гrроцесi здiйснення свосi
дiяльностi, в межах, визначених чинним адмiнiстративним, кримiнальним
та цивiльним законодавством Украiни.

б взАемовIдношЕння з Iншими пIдроздIлАми
б.1 Вiддiл при виконаннi гtокладених на нього функчiй взаемодiс з

струк,lурними пiдроздiлами унiверситету, пiдприсмствами, установами та
органiзацiями рiзних фор* власностi , iншими органами державноТ влади,
об'сдttаннями громадян тощо,
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6.2 Порядок вза€модiТ прачiвникiв вiддiлу, що забезпечують р,оботу

адмi н i стРативно- Господарс ь коТ частини yHi верситету в частинi органi зацiТ

заходitз з експлуатацii та ремонту , визначаеться посадовими iнструкцiями

цих працiвникiв, якi затвердженi ректором

7 КЕРIВНИЦТВО
7.1 Вiддiл очолюс начальник.
7.2Начальник вiддiлу:
1.2.1 Здiйснюс загаJIьне керiвництво роботою вiддiлу з досягнення

максимаJIьного використання можливостей i здiбностеЙ кожного

працiвника.
] .2.2 Розробляс посадовi iнструкчii

затвердження ректору i проректору

роботи.
7.2.З Складас плани роботи вiддiлу,

виконання.
7.2,4 Складае рiчнi плани щодо фiнансування робiт з ремонту

вiдповiдно до бюджетних асигнувань.
7.2,5 Бере участЬ У нарадах та засiданнях з питань ремонту та

експл\атачiТ булiвель i споруд унiверситету.
1.2.6 Органiзовуе та контролюе своечасний та якiсний розгляд

працiвниками вiддiлу звернень керiвникiв структурних пiдроздiлiв

унiверситету.
7,2.7 Вносить пропозицii керiвництву унiверситету

накладання стягнень працiвникiв вiддiлу, сприяе

квалiфiкацii.
].2.8 Забезпечус дотримання працlвниками

BHyTpi Illнього розпорядку i труловоТ дисциплiни.
7,2.9 Несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покJIадених на

вiддiл завдань.
7.3 В пiдпорядкуваннi нач€шьника вiддiлу: фахiвцi вiддiлу: , старший

майстер, диспетчер АГЧ, теслi, робiтники з комплексного обслуговування

та ремонту булiвель, коменданти навч€шьних корпусiв, прибирaUIьники

службових примiщень; дезiнфектор, якi дiють в межах повноважень, що

визначеНнi посадОвимИ iнструкцiями, затвердженими накЕвом ректора

8 ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ
8.1. Експлуатацiйно-технiчний вiддiл оiолюе начальник вiддiлу. У

разi його вiдсутностi вiддiл пiдпорядковуеться фахiвцю 1 категорii.
8.2 Працiвники вiддiлу призначаються та звiльняються з посади

наказом ректора унiверситету.
8.3 Реорганiзацiя вiддiлу (перепiдпорядкування, розширення його

функчiй, змiна внутрiшньоi структури) здiйснюеться за рiшенням ректора

унiверситету.

працiвникiв вiддiлу, подае. iх на
з адмiнiстративно-господарськоi

контролюс iх чiтке i свосчасне

про заохочення та
пiдвищенню ii

вiддiлу правил
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8.3 Реорганiзацiя вiддilry (перепiдпорядкування, розширення його
фУНКцiй, змiна внутрiшньоi струкryри) здiйснюеться за рiшенням ректора
унiверситету.

8.4 НаЧагlьник вiддiлу несе персон€}льну вiдповiдаllьнiсть за
ВИКОНаННЯ ПОКJIаДеНих на Вiддiл завдань i здiЙснення ними cBoix функцiй,
розподiляе обов'язки i визначае повноваження окремих працiвникiв
вiддiлу.

8.5 Службовi обов'язки працiвникiв визначаються посадовими
iнструкцiями, що затверджуються наказом ректора.

9 ЗАКЛЮЧНI ПЬЛОЖЕННЯ

9.1 Положення про експлуатацiйно-технiчний вiддiл вступае Ъ дiю з
моменту пiдписання накЕву про його затвердження.

9.2 Припинення дiяльностi вiддiлу здiйснюеться у встановленому
порядку вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи.

9.з Змiни i доповнення до цього ПоложенIuI вносяться у порядку,
встановленому для його прийняття.

Начальник експJryатацiйно-
технiчного вiддiлry

Тетяна ВЕлИЧко

Евгенiй IEXMICTEP

IHHa ЗАВоРУеВА

Погоджено:

Нача-гlьник вiддiлу кадрiв а_/rr
Юрисконсульт z


