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про адмiнiстративно-гЙ ьку частину
щентральноукратнського нацiонального технiчного унiверситету

1 Загальнi положення

1.1 Адмiнiстративно-господарська частина с структурним пiдроздiлом
унiверситету.

1 .2 основною метою утворення адмiнiстративно-господарськот частини
е здiйснення господарського, технiчного та матерiального забезпечення
дiяльностi yHi верситету.

1.З Адмiнiстративно-господарська частина (далi -Агч) пilпорялкована
проректору з адмiнiстративно-господарськоТ роботи.

|.4 АгЧ в своiй дiяльностi керусться чинним законодавством Украiни,
статутом Унiверситету, Правилами внутрiшнього трудового розпорядку.
наказами i розпорядженнями ректора i цим положенням.

2 OcHoBHi завдання

2.1 Здiйснюе заходи з господарського обслуговування структурних
п iдроздiлi в унiверситету.

2.2 СтвоРюе умовИ з утримання В належнОму cTaHi територii, бу,дiвель i
примiщень навч.Lпьного закладу вiдповiдно до правил caHiTapii' i пожежнот
безпеки.

2.З Органiзовуе роботу факультетiв, кафедр з органiзацii i планування
н€UIежних умов проведення навч€lJIьного процесу.

z-4 Проводить планування i забезпечення матерiально - технiчного
постачанця для задоволення потреб функцiонування Bcix напрямкiв
дiяльностi унiверситету i надiйного
pecypciB,

збереження матерiально-технiчних

2.5 Здiйснюе монiторинг, органiзацiю, планування i KoHTpo.-tb
технiчного стану
та технiчнот експлуатачiт ycix навчальних корпусiв i гуртожиткiв, спор}.д
виробничих об'ектiв, систем та iнженерних мереж, в т. ч. електропостачання.
водопостачання, водовiдведення, теплопостачання та зв'язку.

2.6 Проводить аудит рiчного споживання енергоносiтв та впроваджу€
виконання 2]ержавнот програми з енергозбереження.



2,7 Розробля€ плани капiтального булiвництва, реконструкцiт об'сктiв
унiверсИтетУ, рiчнi плани капiтального i поточного peMoHTiB, графiки
планово-попередЖуваJIьниХ peMoHTiB, графiки планово-попереджувzцrьних
peMoHTiB та лiмiтiв на тепло-, водо-, електропостачання, паJIивно-мастильних
матерiалiв, плани закупiвель ToBapiB робiт i послуг.

3 ФункцiI

3.1 Органiзовувати та впроваджувати заходи
життедiяльностi унiверситету для здйснен"" 

"uu.r-ьного 
_

з забезпечення
процесу.
навчапьно-виховнот
забезпечення норм

3,3 Забезпечувати належнi умови для здiйснення труловоТ дiяльностiта вiдпочинку спiвробiтникiв, навчання та дозвiлля здобувйв ос"iти.
3,4 РозрОблятИ перспекТивнi та рiчнi плани з капiтального будiвництва,

капiтального та поточного peMoHTiB будiвель, примiщень, iнженерних мереж.3.5 Забезпечувати роботи з укладання договорiв на послуги
ТеПЛОПОСТаЧаННЯ' еЛеКТРОПОСТаЧаННЯ, ВОДОПОСТаЧаННЯ, водовiдвaдa"r",
договорiв з пiдрядними органiзацiями на виконання робiт по капiтЕrльному
будiвництву та капiтальних peMoHTiB навчальних корпусiв, гуртожиткiв таiнших будiвель, а також систем життезабезпечення унiверситету, договорiворенди.

З,6 ЗДiйСНЮВаТИ МаТеРiаЛьно-технiчне забезпечення структурних
пiдроздiлiв згiдно заявок.

3.7 Проведення системи необхiдних,,l rrроведення системи необхiдних заходiв для господарського
забезпеЧення освiтнього процесу, навч€шьно-лабораторних та службових
примiщень меблями, господарським iHBeHTapeM, а також для зберiгання ix
експлуатацiйних якостей у встановленi нормативнi строки.

3,8 Органiзацiя н€lлежноТ експлуатацii будiвель i спорул, iнженерних
мереж та обладнання, якi знаходяться на ба_гrансi унiвфитету, вчасне
проведення системних peMoHTiB з метою забезпечення довгостроковоТ
експлуатацii.

з.9 Своечасне реагування на виникненнi аварiйних ситуацiй в процесi
експлуатацii будiвель, примiщень, iнженерних мереж та обладнання.

3,10 Пiдтримування в навч€шьних корпусах, ryртожиткЕж пропускного
режиму, громадсЬкого порядку, виконання розпорядку дня, caHirupnoio стану,примiщень, будiвель та прилеглих до них територiй, забезпечення
рацiональних витрат п€UIивно-енергетичних та MaTepi-"rr* pecypciB.

з.l I Забезпечувати cTpyKTypHi пiдроздiли автомобiльним
транспортом та тракторною технiкою згiдно заявок.

4 Права та обов'язки АГЧ

4,1 Розробляти та вносити на затвердження ректора, Вченот paJliпропозицii щодо економного i рачiонального використання pecypciB,

з.2 Забезпечувати умови для вирiшення питань
роботи, побуту, соцiального розвитку колективу,
caHiTapiI, охорони працi i пожежноi безпеки.
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проектiв планiв робiт та заходiв з капiт€lльного будiвництва, капiт€ulьних та
поточних peMoHTiB.

4.2 Забезпечувати утримання в н€uIежному технiчному, caHiTapHoMy i
протипожежному cTaHi будiвлi, примiщення навчаJIьних корпусiв i
гуртожиткiв унiверситету.

4.З Здiйснювати органiзацiю та забезпечення транспортного
обслуговування пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженого ректором лiмiту
п€Lпиво-мастильних матерiалiв.

4.4 Забезпечувати проведення капiтальних i поточних peMoHTiB в

примiщеннях унiверситету.
4.5 Проводити контроль за прибиранням примiщень i територii

унiверситету, свосчасним вивезенням побутових та небезпечних вiдходiв,
нuLлежним утриманням та експлуатацiсю обладнання в навчzLпьних

примiщеннях.
4.6 Забезпечувати застосування та виконання процедур закупiвель за

державнi кошти в межах дiючого законодавства.
4.7 Систематично вивчати питання щодо розробки, впровадження та

контролю щодо eKoHoMii енергетичних, матерiальних та фiнансових pecypciB

у системi господарчоi дiяльностi.
4.8 Систематично проводити оперативний контроль i забезпечення

" безперервноТ роботи ycix iнженерних мереж та систем в навч€lJIьних корпусах
i гуртожитках.

4,9 Залучати cTopoHHi органiзацii для виконання капiтаlьного
будiвництва, капiтальних i поточних peMoHTiB булiвель, примiшень та

iнженерних мереж.

5 Вiдповiдальнiсть

5.1 Працiвники адмiнiстративно-господарськоi частини несvть
вiдповiдальнiсть за:

- несво€часне i неякiсне виконання посадових обов'язкiв, покладених
на них завдань, доручень в межах своеТ компетенцii;

- не дотримання прав]ш внутрiшнього розпорядку та пор},шення
труловоI дисциплiни;

- за не дотримання вимог правил i норм охорони прачi. по;кеrкноТ

безпеки.

6 Взасмовiдношення з iншими пiд;rоздiлами

6.1 Бухгалтерiя унiверситету - узгодження договорiв на KoMl,HalbHi
послуги, на виконання капiтальних та поточних peMoHTiB бу,.riве-rь.

примiщень та iнженерних мереж; проведення iнвентаризацiй, об.-liкr.
виписки та списання матерiалiв та матерiальних цiнностей; наJання
iнформацiТ, що стосуються дiяльностi АГЧ; орендних вiдносин.

6.2 Щеканати унiверситет1, виконання капiтальних та поточнLtх
peMoHTiB примiщень згiдно заявок та пропозицiй, забезпечення MaTepianartlt
та канцтоварами згiдно заявок.
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6.3 Вiддiл кадрiв - вирiшення кадрових питань з приЙому на роботу та

звiльнення працiвникiв, з пiдвищення квалiфiкацiТ, переведення на iншУ

роботу, сумiщення, тощо.
6.4 Юрисконсульт - отримання роз'яснень та консультацiй при розробчi

документiв в розрiзi дотримання вимог чинного адмiнiстративноГо,

цивiльного законодавства, узгодження договорiв та нормативних документiв.
6.5 ДГЧ при виконаннi покладених на нього функцiй взаемодiс з

структурними пiдроздiлами унiверситету, пiдприемствами, якi надають
комунальнi та iншi послуги, установами та органiзацiями рiзних фор*
власностi , оргаirами державноi та мiсцевоТ влади, об'сднаннями громадян в

межах свотх повноважень.
6.6 Кроfiивницький Iнженерний фаховий коледж

6.,I Свiтловодський полlтехнlчнии фаховий коледж
I_{ентральноукраiнського нацiонального технiчного коледжу м.

Свiтловодська - узгодження обцрунтування виконання капiтальних та

поточних peMoHTiB будiвель та примiщень, отримання iнформаuii шодо
ведення господарськоi дiяльностi.

господарська частина пiдпорядкову€ться

7 Керiвництво та структура

7.1 Структура, чисельнiсть працiвникiв АГЧ визначаються штатниlс

проректору з адмiнiстративно - господарськоi роботи.
7.З ,,Що складу АГЧ входять:

7.З.| головний iнженер та ремонтно-технiчнi вiддiли та служби:
7.З.1.1 експлуатацiйно-технiчний вiддiл (ЕТВ): начальник ЕТВ, iнженер по

обладнанню, iнженер з проектно-кошторисноТ роботи, диспетчер АГЧ,
старший майстер, теслi, робiтник з комплексного обслуговування i ремонтУ
будинкiв,
вiддiл господарського обслуговуючого коменданти навча-rIьнихвiддtл господарського 1 оОслуговуючого персоналу: коменд
корпусiв, прибиральницi службових примiщень, дезiнфектор
7.З.1.2 вiддiл головного MexaHiKa: головний MexaHiK, слюсар з ремонту
устаткування теплових мереж, слюсарi-сантехнiки, водii, тракторист
7 .З.|.З вiддiл головного еIlергетика: го.ilовниЙ енергетик, iнженери-
електрики, електромонтери, iнженер АТС, технiки АТС
7.З,|.4 територiально-транспортна служба: завiдувач господарством ТТС.
садiвники, двiрники, сторожi, черговi навча-пьних корпусiв

7.3.2 вiддiл матерiально-технiчного постачання: керiвник вiддiлу,
провiдний фахiветtь з публiчних закупiвель, товарознавець, завiдувач скJIаДОм

7.З.З студентськi гуртожитки: завiдувачi гуртожиткiв, коменданТlr.
прибиральницi, черговi гуртожиткiв, паспортист



7.З.4 спортивно-оздоровчий табiр <Сосновий гай>: завiдувач, господарством, сторожi, двiрник.

8.Органiзацiя роботи

8.1 АГЧ при органiзацii робiт для здiйснення своеi дiяльностi керусться
Конституцiсю Украiни; Законами УкраТни, Статутом ЦНТУ, Правилами
внутрiшнього трудового розпорядку, Колективним договором ЦНТУ;
Наказами та нормативними актами MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни;
ЗаГЕLПЬнодержавною та внутрiшньоунiверситетською нормативною базою;
нак€}ЗаМи та розпорядженнями по унiверситету, правилами i нормами з
ОХОРОНИ пРацi та пожежноi безпеки, виробничоi caHiTapiТ, планами
капiтального будiвництва, капiтальних та поточних peMoHTiB

8.2 Органiзацiя та монiторинг сво€часного i якiсного виконання умов
договорiв проектними та булiвельними органiзацiями.

8.З Своечасна видача та отримання необхiдноi iнформацii для розробки
ПРОеКТно-кошторисноi документацiТ матерiалiв по об'ектах будiвництва,
Капiтальних та поточних ремонтах та реконструкцii. Погодження завдання
На ПРОекТУВання та пiдготовку iх до затвердження з вiдповiдними
органiзацiями.

.. 8.4 Органiзацiя господарського обслуговування нарад, конференцiй,
ceMiHapiB, зборiв та iншi заходи,' якi проводяться в унiверситетi.

8.5 Органiзацiя роботи по благоустрою, озелененню територii,
оформленню фасадiв будiвель, вестибюлiв.

8.6 Органiзацiя роботи щодо покращення умов працi, рацiонального
використання робочого часу, матерiальних та фiнансових витрат.

9.Заключнi положення

9. 1 Оцiнку дiяльностi адмiнiстративно-господарськоi частини здiйснюе
ВЧена Рада унiверситету вiдповiдно до вимог чинного законодавства
Украiни.

9.2 ПОложення про адмiнiстративно-господарську частину вводиться в
в дiю з моменту пiдписання наказу про його затвердження.

9.З Струкryра, штат АГЧ, посадовi обов'язки працiвникiв
затверджуються накЕвами в установленому порядку.

9.4 Змiни та доповнення до чинного положення вводяться наказами
згiдно встановленого порядку.

Проректор з АГР

IIогодженсl:

Начальник вiддiлу кадрiв

Юрисконсчльт


