
ПОЛОЖЕННЯ
про службу головного енергетика

1. Загальні положення
1.1. Служба головного енергетика є структурним підрозділом університету 

підпорядковується безпосередньо проректору з експлуатації та розвитку 
матеріально-технічної бази -  директору департаменту.

1.2. Служба головного енергетика в своїй роботі керується чинний 
законодавством України, наказами і розпорядженнями керівництва університету 
правилами технічної експлуатації електроустановок, Правилами безпека 
експлуатації електроустановок, газового господарства, правилами охорони прац 
та пожежної безпеки та іншими нормативними документами.

2. Завдання
2.1. Якісне і своєчасне обслуговування енергетичного, газовогс 

устаткування, охоронної, протипожежної безпеки, ліфтового, вентиляційногс 
господарства.

2.2. Проведення поточних і капітальних ремонтів, енергетичного і газового 
обладнання, вентиляційного господарства.

3. Структура
3.1. Структуру і штат служби головного енергетика затверджує президент 

університету відповідно до типових структур управління з урахуванням об’ємів 
робіт, особливостей їх виконання, а також нормами обслуговування.

3.2. До служби входять окремі спеціалісти, які забезпечують ремонтно- 
експлуатаційне обслуговування енергетичного, газового і вентиляційного 
господарства.

4. Функції
4.1. Керує науково-технічною та технологічною підготовкою енергозабез

печення підприємства.



4.2. Організація експлуатації та своєчасного ремонту енергетичного, 
газового та природоохоронного устаткування і енергосистем, безперервне 
забезпечення виробництва електроенергією,* газом, водою та іншими видами 
енергії, контроль за раціональними витратами енергетичних ресурсів на 
підприємстві, послідовне додержання режиму енергозбереження та економії.

4.3. Планування роботи енергетичної служби, розробкою графіків ремонту 
енергетичного, газового устаткування і енергомереж, планів споживання 
університетом електроенергії, газу, води, норм витрат і режимів споживання усіх 
видів енергії.

4.4. Підготовка заявок і необхідних розрахунків до них на придбання 
енергетичного, газового устаткування, матеріалів, запасних частин, розробку 
заходів щодо зниження норм витрат енергоресурсів, газу, упровадження нової 
техніки, яка забезпечує надійну та безпечну роботу енергоустановок, газових 
установок, а також підвищення продуктивності праці.

4.5. Ведення технічного паспорта енергетичного газового господарства 
підприємства.

4.6. Проведення робіт щодо захисту підземних споруд і комунікацій, 
організує перевірку засобів зв’язку, сигналізації, обліку, контролю, захисту та 
автоматики, а також своєчасне пред’явлення інспекції державного нагляду котлів і 
посудин, які працюють під тиском.

4.7. Розробка заходів щодо підвищення ефективності використання паливно- 
енергетичних ресурсів, надійної і економічної роботи енергоустановок, 
запобігання аваріям, створення безпечних і сприятливих умов праці під час їх 
експлуатації.

4.8. Контроль за додержанням правил з охорони праці, інструкцій з 
експлуатації енергоустановок і використання енергоустаткування та мереж.

4.9. Укладення договорів зі сторонніми організаціями щодо забезпечення 
підприємства електроенергією, парою, водою та іншими видами енергії, 
контролює їх виконання.

4.10. Збереження, облік наявності та використання енергоустаткування, що 
знаходиться на підприємстві, а також облік і аналіз витрат електроенергії та 
палива, техніко-економічних показників роботи енергогосподарства, аварій та їх 
причин.

4.11. Впровадженім прогресивних форм організації праці на дільницях 
енергогосподарства, атестації та раціоналізації робочих місць, нових прогресивних 
методів ремонту й експлуатації енергоустаткування.

5. Показники роботи
5.1. Контроль за ходом виконання поточних і капітальних ремонтів 

енергетичного обладнання.
5.2. Належне ведення технічного паспорту енергетичного обладнання.
5.3. Належне ведення технічного паспорту газового господарства.
5.4. Своєчасне проведення робіт 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.



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

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

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

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

5.9. Додержання санітарних вимог по температурному режиму в будівлях 
університету.

5.10. Належна робота вентиляційних систем в будівлях університету.
5.11. Оперативна ліквідація аварійних поломок енергетичного, 

вентиляційного обладнання.
5.12. Своєчасна здача відпрацьованих електроламп на демеркурізацію.
5.13. Своєчасна заміна відпрацьованих електроприладів.
5.14. Своєчасне проведення технічного обслуговування електроприладів та 

систем.
5.15. Організація укладання договорів на обслуговування ТП, котельні, 

електромереж, пожежної та охоронної сигналізації, ліфтового господарства.
5.16. Контроль і проведення робіт по здачі вимірювальних приладів на 

повірку.
5.17. Ведення належним чином документації головного енергетика. 

Своєчасна здача звітів по службі в відповідні відділи і організації.

6. Права
6.1. Має право:
6.1.1. діяти від імені служби головного енергетика, представляти інтереси 

підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами 
підприємствами, іншими організаціями та органами державної влади;

6.1.2. перевіряти діяльність структурних підрозділів підприємства, які 
здійснюють енергетичне обслуговування підприємства;

6.1.3. брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, розпоряджень, а 
також інших документів, пов’язаних з енергетичним обслуговуванням 
підприємства;

6.1.4. вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів 
підприємства та фахівців необхідну інформацію;

6.1.5. самостійно вести листування зі структурними підрозділами 
підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до його 
компетенції;

6.1.6. взаємодіяти з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства з 
питань діяльності енергетичного господарства;

6.1.7. давати керівникам структурних підрозділів вказівки з питань 
енергетичного обслуговування виробництва;

6.1.8. вносити пропозиції керівнику підприємства про притягнення до 
матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами 
перевірок;



6.1.9. відсторонювати від роботи або переводити у встановленому порядку 
на іншу посаду працівників, які не пройшли перевірку знань правил технічної 
експлуатації енергетичного устаткування та правил техніки безпеки;

6.1.10. здійснювати відключення від мережі електропостачання електричне, 
теплове та інше устаткування, яке знаходиться у незадовільному стані, а також 
при загрозі аварії та нещасних випадках.

7. Відповідальність
7.1. Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання 

покладених дійсним положенням на службу головного енергетика задач та 
функцій несе головний енергетик.

7.2. Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється 
посадовими інструкціями.

8. Взаємовідносини
8.1. Для виконання завдань та реалізації прав служба головного енергетика 

взаємодіє:
8.1.1. з відділом капітального будівництва з питань:

-  плану розміщення енергетичного устаткування;
-  планів модернізації енергетичного устаткування;
-  технологічної документації на енергетичне устаткування-;
-  пропозицій щодо вдосконалення процесу обслуговування енергетичного 

устаткування;

-  паспортів на енергетичне устаткування;
-  інформації про зміни та доповнення в паспортні дані енергетичного 

устаткування;

8.1.2. з підрозділами університету з питань:
-  заявок на розробку електричних схем приладів;
-  заявок на підключення обладнання;
-  заявок на відключення електроенергії;
-  графіків профілактичних ремонтних робіт;

-  графіків планово-профілактичних робіт на енергетичному устаткуванні;
-  повідомлень про виконання заявок на підключення додаткового ремонтного 

обладнання;
-  повідомлень про виконання заявок на тимчасове відключення електроенергії 

для виконання ремонтних робіт;
-  розробок електричних схем;

8.1.3. з управлінням бухгалтерського обліку і звітності з питань:
-  актів про списання, передачу, продаж енергетичного обладнання;
-  відомостей про виділення відділу коштів;

-  переліку енергетичного обладнання, яке підлягає списанню та зняттю з 
балансу;



-  переліку енергетичного обладнання, яке не використовується, підлягає 
передачі та продажу;

-  заявок на оплату замовленого обладнання.
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