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1.1 L{e ПОЛоження розроблено вiдповiдно до чинного законодавства

УКРаiЪИ, яке регламентуе та визначае ocHoBHi напряNtки дiяльностi Вiддirry

структурним пiдроздiлом адмiнiстративно-господарськоi частини I_{ентрzLльно-

украiЪського нацiоналъного технiчного унiверситету.

1.2 Вiддiл у своiй дiяльностi керуеться:

- Конституцiею Украiни;

- ЗаКОНаМИ УкраiЪи Про охорону працi, Про забезпечення санiтарного i

епiдемiчного благополуччя населення ;

статутом Щентральноукраiнського нацiонального технiчного

унiверситету, Правилами внутрiшнього трудового розпорядку

щентра-гrьноукраiнського нацiонального технiчного унiверситету, Колективним

договором Щентральноукраiъського нацiона-гtьного технiчного унiверситету;
- нормативними актами MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни;

- наказам ректора, що стосуються Bcix видiв господарськоi дiяльностi та

цим Положенням.

1.з Контроль за дiяльнiстю вiддiлу господарського та обслуговуючого

персонаJIу здiйснюе проректор з адмiнiстративно-господарськоi роботи.

2 OcHoBHi завдання

Основними завданнями вiддiлу с:

Володимир КРОПIВНИЙ

по
про вiддiл господарського та обслуговуючого персонЕLлу

I-{ентральноуkраiнсъкого нацiонального технiчного унiверситету

1 Загальне положення



2.I Органiзацiя роботи з господарського обслуговування навчЕшьних та

лабораторних корпусiв унiверситету.

2.2 Утримання в н.Lлежному cTaHi майна навчЕUIьно-лабораторних та
лабораторних корпусiв унiверситету та забезпечення

експлуатацiйних якостей у встановленi нормативнi строки.

збереження ix

2.З Пiдтримання у навч€LJIьних корпусах нЕlJIежного санiтарно-гiгiснiчного

стану 1 ощадливе вдкористання пuLпиво-енергетичних pecypciB.

2.4 У разi виявлення аварiйноi або небезпечноi сиryацii негайно
повiдомляти коменданта навчuшьного корпусу або диспетчера адмiнiстративно-

господарськоТ частини про неi ,з метою своечасного усунення aBapii.

2.5 Контролювати збереженням матерiальноi бази унiверситету i
проводити своечасне списання матерiальних цiнностей.

2.6 Створювати HopMaJIbHi умови для трудовоi дiяльностi працiвникiв
вiддiлу та забезпечувати дотримання вимог пожежноi безпеки в примiщеннях
навч€Lпьних корпусiв.

2.7 обов'язки працiвникiв вiддiлу визначенi посадовими iнструктtiями.

3 Функцii

3.1 Забезпечуе своечасне прибирання примiщенъ вiдповiдно до caHiTapHo-

гiгiснiчних вимог.

з.2 Утримуе В н€шежномУ cTaHi навчЕUIьно-лабораторнi корпуси

унiверситету.

з.3 СвоСчаснО виявляе не справний стан систем каналiзацii, оп€uIення,

вентиляцii, електропостачання.

З.4 Вживае заходи щодо усунення несправностей та аварiй.

3.5 Веде вiдповiдний облiк майна, iнвентаря та окремих матерiалiв,
контролюе хiд ix використання i списання. Володiе iнформацiю щодо
закрiплення примiщень i обладнання за вiдповiда-rrьними особами.

3.6 Органiзовуе та проводе клеймування i нумерацiю майна унiверситету
та його збереження.



З.7 Надае пропозицii щодо виконання ремонтно - булiвельних робiт в

навчЕuIьно-лабораторних, лабораторних корпусах унiверситету.

-1 Права

4.| Ознайомлюеться з проектами рiшень керiвництва унiверситету

(керiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв), що стосусться господарсъкою

забезпечення навч€шьно-лабораторних i лабораторних корпусiв унiверситету.

4.3 Вносить пропозицii керiвництву унiверситету стосовно роботи

вiддiлу.

4.4 Вносить на розгляд керiвництва унiверситету пропозицii щодо

покращення господарського забезпечення унiверситету.

4.5 Вимагас вiд ycix пiдроздiлiв унiверситету дотримання напежного

санiтарного стану.

5 Вiдповiдальнiсть

5.1 Вiддiл несе вiдповiдальнiсть за:

5. 1.1 своечасне прибирання примiщень;

5 .| .2 господарське та матерiально-технiчне обслуговування унiверситету;

5.1.3 за дотримання виробничоi дисциплiни, вимог правил внутрiшнього

розпорядку;

5.Т.4 вимог з охорони працi i протипожежноi безпеки

5.1.5 напежне та свосчасне виконання наказiв, розпорядженъ по

унiверситету

6 Взасмовiдношення з iншими пiдроздiлами

6.1 Вiддiл господарського та обслуговуючого персон€lлу в межах своеТ

дiяльностi взаемодiе з експлуатацiйно-технiчним вiддiлом, вiддiлом головного

енергетика, вiддiлом головного MexaHiKa - з питань проведення ремонту



примiщень, електромереж i електрообладнання, систеiчI теплопостачання ,

закупiвлi матерiа_пьно-технiчних pecypciB для забезпечення ефективного

ведення господарськоi дiялъностi.

6.3 Бухгалтерiею - з питань забезпечення облiку та збереження матерiальних

цiнностей.

6.4 Вiддiлом кадрiв - з питань пiдбору кадрiв до вiддiлгу господарського та

обслуговуючого персонЕtлу.

7 Керiвництво

7.| Керiвництво вiддiлу господарського та

здiйснюють коменданти навч€lльних корпусiв,

експJryатацiйно-технiчного вiддiлу.

обслуговуючого персон€tлу

а безпосередньо-начщIьник

7.2 Коменданти навч€tпьних корпусiв органiзовують роботу прибиральникiв

службових примiщень i дезiнфектора, контролюють дотримання вимог трудовоi

дисциплiни, правил внутрiшнього розпорядку, виробничоi caHiTapii, пожежноi

безпеки та вимог охорони працi.

8 Органiзацiя роботи

8.1 Коменданти навчЕIlrьних корпусiв органiзовують i контролюють

роботу прибиральникiв службових примiщень i дезiнфектора. Закрiплюють

дiлянки згiдно норм за прибираJIьниками службових примiщень. Контролюють

проведення вологого прибирання та дезiнфекцii примiщень. Надае вказiвки

прибиральникам службових примiщень i дезiнфектору щодо ведення

господарськоi дiяльностi в навчЕLпьно-лабораторних корпусах з метою

покращення проведення освiтнього процесу. Своечасно подае заjIвки на

забезпеченнrI працiвникiв вiддiлу необхiдними матерiа.гlами, миючими

засобами, iнструментами, засобами iндивiдуального захисту, проводить ik



розподiл у вiдповiдностi до норм i проводить ik списання. Веде облiк робочОгО

часу працiвникiв вiддiлу.

8.2 Коменданти навчапьних корпусiв проводять

охорони працi

8.3 Працiвники вiддiлу призначаються та звiльняються з посади нак€вом

ректора унiверситету.

8.4 Реорганiзацiя вiддiлу (перепiдпорядкування, розширення Його

функцiй, змiна внутрiшньоi структури) здiйснюсться за рiшенням ректора

унiверситету.

8.5 Начальник вiддiлу та коменданти навчzшьних корпусiв несуть

персонаJIьну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на вiддiл завдань i

здiйснення ними cBoix функцiй, розподiляе обов'язки i визначае повноваженнrI

окремих працiвникiв вiддiлу.

8.б Службовi обов'язки працiвникiв визначаються посадовими

iнструкцiями, що затверджуються нак€вом ректора.

9 Заключнi полоп(ення

9.1 Положення про вiддiл господарського та обслуговуючого персон€tпу

вступае в дiю з моменту пiдписання наказу про його затвердження.

9.2 Прилинення дiяльностi Вiддiлу здiйснюеться у встановленому порядку

вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни.

9.З Змiни i доповнення до цього Положення вносяться у порядку,

встановленому для його прийняття.

yci види iнструктажiв з

/

Нача-пьник експлуатацiйно-
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Начагrьник вiддiлу кадрiв

IHHa ЗАВоРУеВА

Тетяна ВЕЛИLIко

Евгенiй LEXMICTEPЮрисконсульт


