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Положення про 
департамент 
господарської роботи

1. Загальні положення

1.1 .Це положення визначає основні завдання, структуру, функції, 
права й відповідальність департаменту господарської роботи 
порядок матеріально — технічного забезпечення навчального 
процесу в Університеті проведення робіт пов'язаних підтримкою в 
належному технічному, санітарному, протипожежному стані 
матеріально — технічної бази, а також взаємовідносини 
департаменту з іншими підрозділами університету.

1.2. Департамент господарської роботи (далі -  Департамент) є 
самостійним структурним підрозділом Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини “Україна” (далі -  Університет) і 
підпорядковується безпосередньо першому проректору.

1.3. Департамент створюється та ліквідовується наказом 
президента університету в порядку, визначеному наказом по 
університету від 09.03.2011 р. № 25 «Про порядок створення 
підрозділів, введення посад, встановлення доплат, надбавок, 
виплату премій та інших заохочувальних виплат».

1.4. Штатна чисельність і структура Департаменту визначається 
відповідними наказами президента університету.

1.5. У своїй діяльності Департамент керується чинним 
Законодавством України, Статутом Університету, правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями 
Президента Університету, положенням про Департамент, та 
іншими нормативними документами.

1.6. Безпосереднє керівництво роботою Департаменту здійснює 
директор департаменту господарської роботи.

1.7. На період відсутності директора департаменту господарської 
роботи (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його функціональні 
обов’язки виконує заступник директора департаменту 
господарської роботи у встановленому порядку.



1.8. Співробітники департаменту призначаються на посаду та 
звільняються з посади наказом президента або першого проректора 
за поданням директора департаменту.

1.9. Департамент господарської роботи здійснює свою діяльність 
відповідно до плану роботи, що складається на рік.

2. СТРУКТУРА
2.1 .Структуру Департаменту затверджує президент університету 

за поданням директора департаменту господарської роботи.
2.2. Структура Департаменту узгоджується з кадровою комісією 

відповідно до наказу по університету від 09.03.2011 р. № 25 «Про 
порядок створення підрозділів, введення посад, встановлення 
доплат, надбавок, виплату премій та інших заохочувальних 
виплат».

2.3. Департамент має у своєму складі такі внутрішні підрозділи:
- служба головного енергетика;
- гараж;
- відділ експлуатації матеріально — технічної бази.
2.4. Положення про внутрішні підрозділи затверджуються 

президентом університету, а посадові інструкції співробітників -  
першим проректором.

З.Основні завдання

Основними завданнями, що покладаються на Департамент є:
3.1.Забезпечення підтримки в належному стані будівель і 

приміщень належних їм територій, проведення поточного ремонту 
будівель і споруд.

3.2.Комплексне, своєчасне і рівномірне забезпечення 
університету матеріальними ресурсами і економного їх 
використання.

3.3.Збереження матеріальних цінностей університету.

4. Головні функції

Департамент у відповідності з покладеними на нього завданнями 
виконує такі функції:

4.1. Проведення маркетингових досліджень за цінами на 
матеріали і послуги, які отримує університет.

4.2. Укладання договорів на постачання матеріалів, послуг, 
обладнання.

4.3. Контроль за виконанням договорів на постачання матеріалів, 
обладнання та послуг.

4.4. Прийом, аналіз та координація заявок від підрозділів 
університету по забезпеченню матеріально-технічними ресурсами.



4.5. Складання дефектних актів приміщень, які потребують 
ремонту,

4.6. Підписання дефектних актів відповідальними особами.
4.7. Підписання актів виконаних робіт.
4.8. Перевірка відповідності фактично виконаних робіт і 

використаних матеріалів кошторисам.
4.9.Забезпечення санітарного стану приміщень і будівель 

університету та суміжних з ним територій.
4.10.Оформлення і ведення договорів на вивіз сміття з об’єктів 

університету.
4.11. Своєчасне придбання талонів на вивіз сміття та контроль їх 

використання на об’єктах університету.
4.12. Прибирання території об’єктів університету від сміття, 

листя, снігу, льоду та контроль за прибиранням території 
закріпленої за інститутами.

4.13. Стрижка газонів, озеленення території об’єктів 
університету.

4.14. Своєчасний полив газонів та зелених насаджень на 
території об’єктів університету.

4.15. Сучасне оформлення зеленої зони (клумби, квіти, кущі, 
газони).

4.16. Своєчасне оформлення договорів про обслуговування 
протипожежних систем, які задіяні на об’єктах університету.

4.17. Контроль і своєчасне забезпечення робіт по перевірці 
гідрантів на об’єктах університету.

4.18. Придбання та доставка матеріалів які забезпечують 
життєдіяльність Університету, проведення навчального процесу, 
ремонтні роботи.

4.19.Організація своєчасної перезарядки вогнегасників та 
забезпечення ними об’єктів університету.

4.20. Контроль за розміщенням і наявністю табличок евакуації 
на випадок пожежі інформаційних табличок „При пожежі дзвонити 
101”, „Вихід”, „Пожежний гідрант”, „Вогнегасник”.

4.21. Ведення журналів первинного обліку „По техніці безпеки” і 
„По протипожежній безпеці”.

4.22. Контроль та дотримання техніки безпеки при проведенні 
робіт на об’єктах університету.

4.23.Оформлення дозволів в МНС на право проведення 
навчального процесу в орендованих об’єктах університету.

4.24.Зв’язок з організаціями, які здійснюють контроль за 
протипожежними заходами на об’єктах університету.

4.25.Своєчасна організація навчання і проведення інструктажів 
осіб, які відповідають за охорону праці, протипожежну безпеку та 
техніку безпеки в підрозділах університету.

З



4.26.Забезпечення відповідності навчальних площ вимогам 
санітарних норм та пожежної безпеки.

4.27. Своєчасний контроль проведення первинних і послідуючих 
інструктажів з техніки безпеки, протипожежної безпеки та охорони 
праці. Контроль за веденням відповідної документації в підрозділах 
університету.

4.28. Контроль забезпечення співробітників університету 
засобами охорони праці.

4.29.Оформлення договорів на приміщення гуртожитків для 
студентів університету.

4.30. Вести виховну роботу серед студентів, які проживають в 
гуртожитку.

4.31. Якісне ведення складського обліку згідно з вимогами 
законодавства.

4.32. Своєчасна звітність з господарсько-фінансових операцій.
4.33. Ділове листування з орендодавцями.
4.34. Своєчасне проведення поточних ремонтних робіт, 

технічного обслуговування та експлуатації технічного обладнання.

5. Показники діяльності

Відповідно до покладених на Департамент завдань та функцій 
показниками діяльності Департаменту є:

5.1.Організовує своєчасне забезпечення працюючих правилами, 
стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими 
нормативними актами з охорони праці міжгалузевого і галузевого 
рівня.

5.2. Своєчасна атестація робочих місць щодо відповідності їх 
вимогам охорони праці.

5.3. Своєчасний облік, аналіз нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;

5.4. Своєчасну підготовку статистичних звітів університету з 
питань охорони праці.

5.5. Підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з 
питань охорони праці, пожежної безпеки.

5.6. Своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих і 
студентів, атестації та переатестації з питань безпеки праці 
посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, 
а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт.

5.7. Своєчасне забезпечення працюючих засобами індивідуального 
захисту, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; 
організацію питного режиму; надання працівникам передбачених 
законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з важкими та 
шкідливими умовами праці.



5.8. Виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони 
праці; а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і 
аварій, які визначені в актах розслідування.

5.9. Належне ведення технічного паспорту енергетичного 
обладнання.

5.10. Належне ведення технічного паспорту газового 
господарства.

5.11. Своєчасне проведення робіт по захисту підземних 
комунікацій, перевірки засобів зв’язку, сигналізацій, обліку, 
контролю захисту та автоматики, а також пред’явлення інспекції 
державного нагляду котлів, посудин, які працюють під тиском.

5.12. Своєчасне укладання договорів зі сторонніми організаціями 
щодо забезпечення електроенергією, газом і контроль за їх 
виконанням.

5.13. Належний облік використаної електроенергії, газу згідно з 
визначеними нормами.

5.14.Збереження, облік наявності та використання енергетичного 
і газового устаткування.

5.15. Своєчасна підготовка котельні, інженерних мереж 
теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період.

5.16. До держання санітарних вимог по температурному режиму в 
будівлях університету.

5.17. Належна робота вентиляційних систем в будівлях 
університету.

5.18.Оперативна ліквідація аварійних поломок енергетичного, 
вентиляційного обладнання.

5.19.Контроль за виконанням поточних капітальних ремонтів 
транспортних засобів.

5.20.Контроль за проведенням технічного обслуговування 
транспортних засобів.

5.21.Контроль за своєчасним проведенням технічного огляду в 
ДАІ транспортних засобів .

5.22.Контроль за своєчасним укладенням договорів на проведення 
технічного обслуговування транспортних засобів.

5.23.Збереження, облік транспортних засобів.
5.24.Збереження, облік, звітність за використанням паливно 

мастильних матеріалів, запасних частин і витратних матеріалів.
5.25.Своєчасна підготовка транспортних засобів до роботи в 

осінньо-зимовий період.
5.26.Збереження і облік подорожніх листів.
5.27.Додержання будь яких правил дорожнього руху і 

безаварійну експлуатацію транспортних засобів.

5



6. Права

Департамент для вирішення покладених на нього завдань згідно 
з визначеними функціями має право:

6.1.Брати участь у Загальних зборах (конференції) Університету, 
засіданнях Вченої ради, інших дорадчих і колегіальних органах, 
нарадах, які проводяться в Університеті.

6.2.Самостійно вести переписку з питань, що стосуються 
компетенції департаменту і не потребують узгодження з 
керівництвом університету.

6.3. Представляти інтереси університету в установленому 
порядку з питань, що стосуються компетенції департаменту у 
відносинах із органами державної влади, а також іншими 
підприємствами, установами, організаціями.

6.4. Давати роз’яснення, рекомендації та вказівки з питань, що 
входять у компетенцію департаменту.

6.5. Вимагати та отримувати від усіх структурних підрозділів 
Університету інформацію, необхідну для виконання покладених на 
Департамент завдань.

6.6.Вносити керівництву Університету пропозиції з питань 
удосконалення роботи університету, використання матеріально — 
технічної бази.

6.7.3алучати в установленому порядку до відповідальності осіб, 
які порушують правила протипожежної безпеки і охорони праці, 
користування приміщеннями

6.8.Конкретні права працівників департаменту встановлюються 
посадовими інструкціями.

7о Відповідальність

7.1 .Департамент несе колективну відповідальність за:
7.1.1Якісність та своєчасність виконання завдань і функцій,

покладених на департамент, а також за повну реалізацію прав, 
наданих департаменту, дотримання вимог нормативних правових 
документів.

7.1.2. Правильність, повноту і якісність проведення заходів щодо 
реалізації політики університету в галузі господарської діяльності.

7.2. Керівник департаменту несе персональну відповідальність за:
7.2.1 .Дотримання вимог чинного законодавства у процесі 

керівництва департаментом.
7.2.2. Своєчасне виконання наказів та розпоряджень керівництва.

8. Взаємодія з підрозділами університету

Департамент у своїй діяльності співпрацює з:



1) департаментом фінансово- економічної роботи з питань:
-  Обліку матеріальних цінностей.
-  Заявок на оплату замовлених матеріальних цінностей 
згідно з укладеними договорами.
-  Інвентаризації матеріальних цінностей в підрозділах 
Департаменту.
-  Надання переліку матеріальних цінностей,які не
використовуються, підлягають списанню або передачі в інший 
підрозділ.
-  Відомостей про виділення Департаменту коштів.
-  Актів про списання, передачу, продаж матеріальних 
цінностей, які числяться за підрозділами.

2) підрозділами університету з питань:
-  Збереження в належному стані приміщень закріплених за 
підрозділами.
-  Економного використання електроенергії, води.
-  Збереження меблів, інвентарю та інших матеріальних 
цінностей.
-  Виконання заявок, поданих в установленому порядку на 
придбання матеріалів, меблів, устаткування, транспортного 
забезпечення.


