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про територiально - транспортну службу унiверситету

L загальнi положення

1.1 ТериторiЕLльно-транспортна служба (далi ТТС) € структурним
пiдроздiлом адмiнiстративно - господарськоТ частини унiвфситету. ТТС
призначена для санiтарного утримання територiТ унiверситету у вiдповiдностi

'до (Правил благоустрою MicTa Кропивницького)), проведення заходiв

щорiчноi всеукраТнськоi акцiТ з благоустрою <За чисте довкiлля), виконання

робiт по прибиранню територii в зимовий перiод, очищення територiТ вiд снiгу
та IIьоду, вивезення твердих побутових вiдходiв, озеленення територii

у,нiверсиIету, догляду за зеленими насадженнями, 7цrя ефективного
використання транспортних засобiв та засобiв малоi механiзацii.

1.2 Що скJIаду територiапьно-транспортноТ служби входить сторожова
охорона.

Сторrrжова охорона створю€ться для пi:-ii,r}14N,Ial-illtt l Iit}}-:lin.l!i*-blii]|,() i!t,iil.r|,]lii\;

;а 1,сри1,(i[.iТ r-a rз лримirrlеIIIlях угtiвеpc:lt,i,c l,y. l/tiйcllclliIiя iil](,}li\:,{"liliiii,ti iit]rill\l1i
,:lt (}xOpO;rl,r бу;tiвсJItr, Cllopyi l, li(}\4уtIiкurtiЙ, зtltllliirrrrix ill;i;t-,il{:pili..,lx. vitjl]c:!q,

l,;:.lЙна ,гii ]eJIeH{.r.x lrасаll}li€},llэ, розташованих на територiТ унiверситету. У своТй

.1iяльнос,гi сторожова охорона керусться нормативними aKTaMIl, Законами
УкраiЪи, наказамL{ та розпорядженнями по 1rнiверситету.

Прачiвники сторожовоТ охорони утримуються за штатним розписом
\,нlверси,ге,гу. tx чисельнlсть визначасться по постах згlдно перелlку
охоронюваних об'ектiв та режиму роботи сторожiв, схеми руху сторожiв,

розрахунку в потребi чисельностi охоронникiв згiдно трив€Lлостi охорони
об'екта на добу,затверджених проректором з АГР.



I

в працiвники сторожовоi охорони вiдбираються особи за пiдсумками
спiвбесiд, стан здоров'я яких вiдповiда€ вимогам до даноТ категорiТ
працiвникiв.

Працiвники сторожовоi охорони, яким виповнилось 60 poKiB,
зобов'язанi проходити медичний огляд один раз на пiвроку та lrредставляти
довiдку до вiддiлу oxopoнi працi.

2 OcHoBHi завдання

2.1 Органiзацiя роботи щодо забезпечення структурних пiдроздiлiв
автотранспортним обслуговуванням згiдно заявок.

2.2 Органiзаuiя безпечноi та надiйноi експлуатацiт автомобiльнот та
тракторноТ технiки, засобiв малоi механiзацii.

2.3 Органiзацiя, проведення заходiв з благоустрою та утримання прилеглоТ
територii унiверситету в належному cTaHi згiдно санiтарних та екологiчних
норм та Lравил.

2.4 ПпоВедення озеленення прилеглих територiй i догляд за зеленими
насадженj]ями.

2.5 Проведення заходiв щорiчноТ BCelzKpaTHcbKoT акцiТ з благоустрою <За
чисте довкiлля>>.

2.6 Виконання робiт по прибиранню територiт в зимовий перiод, очищення
територiТ вiд снiгу та льоду.

2.6 Органiзацiя i контроль вивезення твердих побутових вiдходiв.

2.7 Органiзацiя ,l,a забс,lзllеl|сl!}trl l!i)t)ll)i t]Kll(}i L, ri,'.ili_l.,ft?1 iiii iCl]tiiii;]jtt-' i;i li
ilri,,ti rзл i у, i i lri:pc lt,гL.l,у.

],t{ [ i;.l't'lrlliVltt1,1ttЯ |,p()Ma.r{Ci]I(i)I,(] liti[)яllll.\' li;l ,-,._,рlа 11r;lij' ;ii ,i {iilrlb4ill[(:i;lii;i.
", rlil;cpclt _:,l,i .

2.9 Загrобiгання крадiжок, втрат та псування навчально-Nlатерiальноi бази;

2.10 Прийняття та видача ключiв вiд аудиторiй та службових l-тримiщень
вiдловiдаjlьним особам;

2.1 1 ВиКористанНя засобiВ пожежоГасiння, зв'язку, сигналiзаuiТ i тривоги
пiд час виконання службових обов'язкiв;

2.12 ]t,онтролъ за перемiшенням, винесенням (внесенням) i вивезенням
(ВВеЗеННям) з територiТ унiверситету матерiальних цiнностей та майна;

2. 1 3 t-)xopoнa теплопостачiшьних, водопостач€}JIьних 
"

електропостачzшьних, каналiзацiйних мереж' електричних пiдстанцiй.
насосноi станuii, резервуара чистот води, артезiанськот свердловини, гараж,



спортмайданчик, булiвель, споруд та iншого майна на охоронюванiй теритОРiТ

унiверситету;

2. 14 Пiдтримання працiвниками сторожовоТ охорони достатньоТ фiзичноТ

форми i рiвня здоров'я, необхiдних для виконання своiх службових обов'язкiв.

3 ФункчiТ

3.1 Забезпечувати надiйну, економну та pauioHalтbнy експлуатацiю, а також

утримання транспорту в робочому cTaHi згiдно <Правил експлУаташiТ

автотранспорту).

3.2 Орг,анiзовуватц прибирання територiТ унiверситету.

З.З Пооводити заходи з полiпшення благоустрою i санiтарного стану
територii унiверситету, лiквiдовувати наслiдки стихiйних лих та погiРшення
погодних умов.

"}"4 Органiзовувати -га забс,,illсt-iVl}it,t,1.1 llll()llvr.jl(itlзй trr,;;liиl\,l llil |,ciiltl+t1,1ir,i i;j Ii

fi_члiв.lri ',:l,Bi]PCP{reT,y. tti;iтрt,tм_уlза,ги lp()lvti.r,iiСr,hllii il()i)я/tttli ti;t ,i,cl]ii ltil,ril ;il ii

lt;rtЗ,rlitl(c:lltяii уttilзерсИ,l,с,l,)/, Iti;lt-UttlбtllrV ()X()p()ll)' lrlrиMilll,L)Ill".6y,tiuc",ll:.. Cll(iP\,(.

i,rlMyrriKtlltii,i, зtrвнiшllliх ittittettcpttиx Mcptrilc, пtaiiltta l,ii ,te.lIcIll,t,\: tl;tt]a,r1)I{i-'lll,,

.. З.5 Запроваджувати заходи по запобiганню крадiжок, втрат та псування

матерi€Lпьних цiнностеЙ.

3.6 Здiйснювати пропускний режим та контроль за перемiщенняI\4 MaliHa та

матерiальних цiнностей по територiТ унiверситету та за jT межi.

3.7 Вlлконувати роботи згiдЁо службових обов'язкiв за посадами, якi

затвердженi штатним розписом та посадовими iнструкцiями.

3.8 Здiйснювати охорону об'сктiв згiдно перелiку охоронюваних об'сКтiВ

та режиму роботи сторожiв, схеми руху сторожiв, розрахунку в потребi
t{исеjlьностi охоронникiв згiдно тривалостi охорони об'скта на ДобУ,

затверджених проректором з АГР.

3.9 У t{еробочий час, вихiднi та святковi днi спостерiгати За дiями
cTopoHHix осiб якi проходять територiсю ЦНТУ.

4 Пра ва

4.1 Ознаl"rомлюватися з проектами рiшень керiвниuтва унiверсиТеТУ,
Iропозиrtiями керiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв, шо сТОС}'€ТЬся

благоустрою та утримання територiТ унiверситету.
4.2 Вl.тtиагати вiд адмiнiстрацiТ унiверситету сприяння у виконаннi

обов'язкiв, якi передбаченi цим положенням.
4.З Вносити пропозицiТ керiвництву унiверситету, якi булуть сПрияти

ilокращенню дiяльностi ТТС.



4.4 Вносити на розгляд керiвництва унiверситету пропозицii щодо
покращення господарського забезпечення та полiпшення умов працi ТТС.

4.5 Вимагати вiд ycix пiдроздiлiв унiверситету дотримання н€шежного
санiтарного стану територii унiверситету.

4.6 Вимагати вiд ;rcix пiдроздiлiв унiверситету дотримання пропускного
режиму та громадського порядку на територii та в примiщеннях.

5 Вiдповiдальнiсть

5.1 За несвоечасне та неякiсне прибирання територiIунiверситету.

5.2 За ненапежнч та несво€часне забезпечення структурних пiдроздiлiв
автотран(]портним обслуговуванням згiдно заявок.

5.3 За нен€Lпежне утримання та використання автотракторноТ технiки.

5.4 За ненЕLпежний санiтарний стан прилеглоi територii унiверситету та
несвоечасне вивезення побутових вiдходiв, оп€L,Iого листя, гiлля.

5.5 За ненаJIежний стан майданчикiв для смiттсвих контейнерiв.
5.6 За }IенаJIежне:lабс,ltlсчсltllяl llpollycKll()l,() |]cil(t4My" liiilr,liиM_vli;llIllя

iр()МаДсьlr]оI\) порядку Ila ],еритсlрiТ i,a в lttr,lипlilileIltlrlX. t)x()})()|l}l бy,:liBc].1lt,"

сIIоруд, копrунiкацiй, :зовнittlнiх ittxtet-lc1,1гtllx N4L]pL:}K. bT;tiittlt i;,t r{_].]it-]}iii){

Iласалжеlil,.
5.7 За порушення законiв Украiни, правил внутрiшнього трудового

роЗпорядку, дiючого трудового законодавства Украiни, Колективного
договору та внутрiшньоI нормативноТ бази.

5.8 За невиконання та порушення правил з охорони працi i пожежноТ
безпеки.

б Взаемовiдношення з iншими пiдроздiлами

6.1. ТТС взаемодiс iз структурними пiдроздiлами унiверситету по
обслуговуванню автотранспортом та тракторною технiкою згiдно заявок''
забезпеченню належного утримання прилеглоТ територiТ, ,}itбс,зr|с,lсtlI!ltr

ilрGпускIt{}l,с l]eя(LlMy на територiк) Itl t} бyliiB.lri. 1i,r1,1,pt,tM),lJliIllt}t |,lx)L,lLt.)lclll.]()l,{,}

ili)р"ч/(ку ;l{,t ,l'сlри,горiТ ,l,a в lI})имitlцсtlltllх уrrirзсрги ic,ly, ()\(i[,}t}ili бy:iiijl).]lll.
tjIlс')l)уД, iti]i\tунiкацiЙ, :rclBtliltltlix ilt;KetlcErltl.tx Ntcpc)li" rutlii.iii;i j,li ic;IcIIi.-{x
, l;lcit,,l{жet: ь.

6.2 З комун€Lпьними пiдприсмствами, якi надають послуги з вивезення
твердих побутових вiдходiв, надають дозволи та проводять лiквiдацiю сухих
дерев, гiлля.

6.З З пiдприсмствами, якi надають послуги iз Jервiсного обслуговування

автомобiлiв, тракторноТ технiки та засобiв малоТ механiзацii.

7. Керiвництво

7.1 ТТС пiдпорядковуеться гоj]овному iнженеру.

7.2 Г[рацiвники, якi забезпечують прибирання ,гериторiТ, вивезення
llобутових вiдходiв, проводять догляд за зелениN{и насадженнями
iriдпорядковуються завiдуючому господарством.



7.3 Органiзацiя роботи сторожовоi охорони поклада€ться на

вiдповiдального сторожа, який призначасться наказом ректора унiверсиТеТУ Та

пiдпорядковуеться проректору з АГР.

7.4 Вiдповiдальний сторож за органiзацiю роботи сторожовоТ охорони

керуеться даним Положенням.

7.5 Вiдповiдальний сторож призначае вiдповiдального за змiну з числа

сторожiв, який по закiнченню змiни звiryе про охорону об'ектiв.

7.6 Прачiвники, якi забезпечують пропускний режим на ,I,ериruрiк) ,гzI tt

булiвлi унiверсиТ9ТУ, пiлтримукlть грома2цський ltоря.цок lIa тсри,горiТ r,а в

rrримiщеtlнях унiверсите],у, здiйснюкlr,ь охорону об'ектiв та МайНа

irrriверситету пiдпорядковуються вiдповiдальному сторожу.

7.7 Контроль за дiяльнiстю ТТС здiйснюс проректор з АГР.

8 Органiзацiя роботи

8.1 ТТС при органiзацiТ робiт для здiйснення свосТ дiяльностi керусться
Конституцiею УкраТни: Законами УкраТни, Статутом ЦНТУ, ПравилаМи
вrrутрiшнього трудового розпорядку, Колективним договором ЦНТУ; накаЗаМи

та норматиtsними а](тами MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiНИ;
загаJIьнодержавною та внутрiшньоунiверситетською нормативноЮ базоЮ;

наказами та розпорядженнями по унiверситету, правилами i нормаМи З охороНИ

працi та tiожежноi безгiеки, виробничоТ caHiTapii, розпорядженнями ПО АГЧ,
поточними планами робiт:та планами заходiв.

9 3ак;rючнi положення

9.1 Положення про територiально-транспортну службу унiверситеry
вводиться в дiю з моменту пiдписання наказу про його :]атвердження.

9.2 Структура, штат ТТС, посадовi обов'язки працiвникiв затверджуються
наказами в установленому порядку.

9.3 Змiни та доповнення
вс Iановленого порядку.

до чинного положення вводяться наказами згlдно

Володимир КОБА

Тетяна ВЕЛИLIко

Головний iвженер

Погоджено:

На"lа,тьник вiддiлу

кадрiв

Юрисконсульт, Свгенiй ЦЕХМIСТЕР
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пЕрЕлIк

об'сктiв, якi охороняються та режим робоr-и cTopO/Kib

1. iдальня - пост ЛЬ1

Студентська Тда",lьня, булiвля дгч. кафелра рЕм, майданчик з T,exHiKtlK), сIIорl,ивнир"I

майданчиЛl, ТП 495, iнженернi мережi водопостачання 1п g9довi]lведення, спортивtti

треIlажери" зовнiшrня теппова мережа,

1 чо,l. цiлодобово з 7-00 до 7-00 всього 4 од, (старtший зlчriни)

1 чо;i. нiчна змiна з 17-00 до 7-00 всього 3 од, ( в вихiднi ,га свя l,KoBi днi

цi.rодобово)

2. IОЦ - пост ЛЪ2

КафелриСГМ'БДМБ.резерВУарчистоТВоДи.насоснас'ганrliя.арr'езiансьi(асВерДЛOВilIIа.
ангари (ск;lад М1. стариЙ склад)

1 чо;. rtiчна змiна з 7-00 до 7-00 всього 4 оД,

З. f араж - пост JТч3

Г.а.раж,БIл,IЗ(кафеДраЗаГаЛЬногозеМлеробства),лабораторiя[ВЗ.маЙсгерня"

'ГII 270, Т\1,429, зовнiшня теплова мережа,

1 чо:r. цiлодобово з 7-00 до 7-оо всього 4 од,

4. Навчальний корпус ЛЪ1 - пост J\bS

Влtдача, прийом ключiв. взяття-зняття пiд сигнапiзацiю примiшень Iiавчаjiь1,1IIх l(optl\cil]

1 чол. з 7-00 до 19-00 всього 2 од,

5. Навчальний корпус Nчl, вхiл до спортивноi га актовоТ за"llt -

псlс"г ЛЪ7

Контрольно-пропускний режим, охорона булiвлi. центральноi площi. tiрt,i-iеглоТ,l,ери-горii в

нi.rний час"

1 чол. lliлодобово з 7-00 до 7-00 всього 4 од,

6. НавчальниI-I корпус Ns2 - пост ЛЪ8

кснтрольно_пропускний режим. контроль за рухом тlчIц, охорона наtsча_ll)iitl5 1tlipttr ciB,

tlентралы{rrт п:lошti, прилеглоi територiт в нiчний ,tac,

l ,tол. цiлодобово з 7-00 до 7-00 всього 4 tl";"

вiдповiдальний за охорону Володимир JtоСъ
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Розрахунок

в потребi чисельностi охоронникiв згiдно

триваJIостi охорони об'€кта на добу

Jф

п/п

Найменування
об'екту

Ns

посту

Час

охорони

Фактично
задiяно

cTopox<iB

I1отреба в

кiлькостi
Потреба
згiдно
норNIативу

1
i Iда;lьня N91 7.00-7,00

l7.00-7.00

4

J

4

J

4.4

з,6

1 Iоц Jф2 7.00-7.00 4 4 4.4

J Гараж Ns3 7.00-7.00 4 4 4,4

4 Навчальний корпус

Nq1

Ключi, tIожежна та

охоронна сигналiзацiя

Na5 7.00-19.00 2 2 )5

5 Навчальний корпус

Nq1

Вхiдl dlойс спортзал,

актовий зал

Ns7 7.00-7.00 4 4 1.4

6 Навча-ltьний корпус

N92

N9ti 7.00-7.00 4 4 4-4

7 Пiдмiна сrхоронникiв

на перiол
.liкарitяноt,,,-l,

вiдпl,стки. l,ошtо

2
fJ 3,6

8 Вiдповiда.lrьний за

охорону

7,00_16,00 l l |,,|

всъого 28 29 33.4

Вiдповiдальний за охорону Володимир ЛОСЬ


