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про ого енергетика

щентрал ь ноу краiнського на tliонал ьного техн iч ного ун iверситету

l . зАI-АJlьtII положь,tjня

l .1 . Вiддiл гоJIов}{ого енергетика (вг,Е) € структурним пiдроздiлом

адlмiнiстра.гивIIо-господарськоТ частиlrи I{ен,гральноукраТнського нацiонального
,гехtl 

i ч ttого ун i rзерситету.
1.2. Вi,цдiл пiлпорядковусться rlpopeкTopy з адмiнiстративно-

I,ocI loilapcbKoT часl,и L{ и,га го" loBI loMy i ttiKeItepy,

l.з. У своТй дiя-ltьностi BI-E керусться Конс,гитуцiсю i законами Украiни,

постановами BepxotзHoT Ради УкраТни, постановами i розпорядженl]ями

Кабirrс,гу, N4irricl:piB УкраТни. nn,iur" I lрезидента УкраТни, наказами i

розIIоря.ця{еIitlями peKl,opa, ,,laFIttN,l llсl"rtоженttям i iнtllими норма,гивFIими актами,

l .4. I la ltосаitи 1,oJIol]LloI,o еIIерr,еl,ика та фахiвuiв вiltлiлу призначаIо1ься

особи. якi маю,гь IloBHy виlll), ocBiTy }ri/tllовiilного професiйного спрямуванI{я за

освi.гttьо-квалiфiкацiйним piBHeM спецiалiста, магiстра. Yci гrрацiвники вiддiлу

приймаються i зtзi.ltt,няються з посал ректором за погодженням проректора з

алмi нiстра,ги вIIо-господарських робiт.
1.5. BI-E створюс ум()ви lulя норма-пьt-tоi робо,ги працiвникiв вiltдiл)',

tIровсllеtrI{Ю l,{авLIальI]огО IIpotlecy i сttостеРе}ксIlняМ за енергоI,осподарс,I,вом

уtIiверсит е,гу.

2. OCI I()BL,II зАr]/lАt lI {я BI/lilIJIy

2.1. IоjlоI]tIИi\4и зав/llа}lIlями t]I'E t: орt,анiзаltiя та забезttечення у,гримання,

сксtt.ltуа.гаl(iя i обслуl.tlI]уl]аttItя ejleKl,poмepeж ,га еJIекТРОУСТаНОВОК ВiДПОВiДНО

:11о t]ИМОt' ЧИI,1нИХ ttОрМа'гИВНИх itОКУмеtt'Гiв,
2.2. Визr|ачас рiчttе i квар,га.lrьне спожиI]аFIня еJIектроенергiТ i забезпечус

llо:ll?tlня ч виttti органiзачiТ замовлеrrь i розрахункiв споживання еJIектроенергiТ,

2.З. 1-or.yc r.ехгtiчлIе заtsдаttня по /tоговорах, пов'язаних з експлуатацiсю

e}t ергоI,ос IIодарс,гва.
2,4. обсJIуI.овчс об.lriк ви],раu, eJ-IcKl,poertepl,ti по 11чlрозillJlах l уIIlверси,гету

в tti;roMy.
2.5. Аrrа.iti,зус: ,textliKo-eKottcllvti.tlli Ilоказники роботи еItерI,оt,осподарс,гва l

I.оl.ус звir.и за всl,аII()l]jlе}lим поряllком д.Jlя I!одаII}Iя у Bi;tIloBiдrti оргаlrи.



/

2.6. Здiйснюс нагляд, перевiрку i ремонт апаратури захисту
електроустаткуванI]я i елек,громерех(, якi вiдносяться до сЛУжби ГОJIОВНОГО

енергетика. Забезпечу€ своечасну перевiрку наявностi i придатностi захиСнИХ
засобiв (лiелектричнi рукавицi, калошi, килими, тоrцо) за замовЛенняМи

пiдроздiлiв унiверситету. Здiйснюс контроль за станом електромереж у iнших
п iдроздiлах унiверситету.

2.7. Склада€ по унiверситету рiчнi плани ремонту електроустаткування,
елекl,ромереж i узгоджуе Тх з виконавцями. Забезпечус виконання планiв

ремонту електрообладнання i електромереж по пiдроздiлах i встановлЮС

контроль за строком i якiстю ремонту Тх в учбових корпусах унiверситету.
Строки зупинки електрообладнання i вiдключення електромереж погоджу€ться
iз зацiкавленими сторонами.

2.8. Визначас необхiднiсть в запасних частинах до електроустаткування,
якi виробляються централiзовано на пiдприсмствах iнших галузей
промисловостi, надсиJIас замовлення на них, комплекту€ фонди для под€Lльшого
ix використання.

2.9. Розгляда€ схеми елек],розабезпечення нових булiвель (na стадiТ
булiвничтва) та реконструкцiТ корпусiв, вносить необхiднi пропозицiТ по
полiпtl_tенню схем електрозабезпечення i надiйностi електричних мереж з метою
застосуван н я н ай HoBi шого електрообладнання.

2,10. Розглядае прохання субабонентiв на надання допомiжних
потужностей i, при необхiдностi, видас технiчнi умови на збiльшення подачi
електроенергiТ, погоджених з керiвництвом в межах лiмiту унiверситету.

2.|l. Складае з пiдприсмствами i органiзацiями, якi постачають
еJlектроенергiю, акти розмежувань, обслуговування та експлуатацiю
eJleKTpoMepeж.

tlодiбнi акти складаються з орендарями i субабонентами електромереж.
N4ежi розподiлення електромереж визначаються до Тх введення субабоненту.

2,12. У вiдповiдностi з встановленим енергосистемою лiмiтом
електричноТ напруги в години максимуму, складае графiки роботи обладнання
по пi2lроздiлам унiверситету i забезпечус виконання встановлених лiмiтiв
напруги.

з. ФункцIi вIддIлу

3.1. Органiзувати безперебiйне забезпечення навчаJIьних корпусiв,
ГУРТОЖиткiв та споруд унiверситету електроенергiсю, технiчно-грамотну
еКСIIJlУаТацiю i свосчасниЙ ремон,г енергетичного обладнання, електроарматури
i електромереж, лiфтiв, систем автономноТ охорони та пожежноТ сигналiзацiТ.

З,2, РОЗРОбляти плани технiчних оглядiв, профiлактичних peMoHTiB та
випробування електромереж i обладнання, забезпечувати Тх виконання шляхом
планування i керування роботою експлуатацiйного та ремонтного персонаJIу,

3.3. ЗдiйснюI]ати ttостiйний технiчний нагляд за дотриманням у робочому
cTaHi еJIектромереж, об.паднангtя i електрогtриладiв. Оперативно усувати



виявленi недоJIiки. Викоrlувати заявки пiдроздiлiв унiверситету на

е кс пJIуа.гацi й но-ремонтн i роботи eJt ектри ч них мереж.'з.4. 
Злiйснrовати коI,Iтроль за якiстlо виконання робiт ремонтно-

експJ]уатацi йним персонаJIом.
3.5. Виконувати розрахунки потрiбнот кiлькостi споживасмо[

електроенергiт, .*пьдu"rrя i подання заявок i розрахункiв для визначення лiмiтiв

на вiдпуск унiверситету електроенергiт, згiдно яких заключати договори з

постачальниками електроенергiт. Контролювати виконання пунктiв договору.

з,6. Приймати участь у розробrri заходiв по зниженню витрат

електроеп.р.iТ у визначеннi норм споживання електроенергiТ пiдроздiлами

унiверситету по впровадженню новоi технiки сприяючий бiльш надiйний,

економiчний та безпечнiй роботi електроустановок
3.7 . Здiйснювати Kot{TpoJIb за раrцiональним використанням

електроенергiт, послiдовне дотримання режиму ekoHoMiT

з.8. tlриймати участь у визначеннi причин дострокового виходу 1з ладу та

прос.гоТв мереж та обладнання, розслiдуваннi випадкiв пошкоджень ,га аварiй,

розробляти та tsпроваджувати заходи на Тх лiквiдацiт та породженню,

3.9. Щоводити плани робiт до вiдома пiдрядних органiзацiй, якi

заJIучаються до виконання реконструкцiй i peMoHTiB систем

елект,розабезпечення i сигналiзацiт, забезпечувати Тх необхiдною документацiею

та здiйснювати технiчний нагляд i приймання виконаних робiт.
3,10, Забезпечувати лостовiрний облiк елекl,роенергiТ, ц{о споживасться,

своечасно подавати даннi облiку постачальникам та субабонентам (орендатори

примiщень) лля розрахункiв з унiверситетом,
з,11. Склада.ги i подавати заявки на придбання необхiдних для виконання

ексIlJlуатаuiйно-ремонтних робiт MaTepiarriB, обладнання, запчастин, тощо.

3,|2. Вести облiк наявностi i руху матерiальних цiнностей. Свосчасно

скJIаl(ат.и i давати ,гехнiчну та бухга"цтерську звiтнiсть, своечасно проводити

списання матерiалiв.
з.l3. Вести облiк робочого часу, складати графiки роботи та вiдпусток

"'О"'Т:;: Ъ:'r:ТН}"ur" виконання правил охорони прачi i технiки безпеки,

tIротиIlожежних заходiв та правил улаштування електроустановок при

виконанНi ремонтно-експЛуатацiйних робiт, дотримання цих правил i норм у
ttримiщеннях розташування енергетичного обладнання (трансформатори,

щитовi,тощо) i у побутових примirrlеннях ремонтникiв.
з.l 5. ГIроводит,ь iнструктажi з питань охорони працi та пожежноТ безпеки,

коt{l.ролюе IIрохолження працiвниками спецiального навчання, бере участь у
навчаннi тa перевiрui знань з пи,гань охорони працi прашiвникiв з присвоенням

допуску до вiдповiлних видiв виконуваних робiт (наприклад, електротехнiчних

1,а елек1ротехпологiчних rrрацiвникiв iз присвоснняМ вiдповiДНИХ ГРУП З

електробезпеки),



, 4. tIрАвл вIддIлу
/

4.1. 13 установлеtlому порялку олержувати вiд структурних пiдроздiлiв
уrIiверсиr,с,гу, itltttих /lср)(авIiих оргаltiв, IliлгIрисмств, установ, органiзацiй Bcix
форп,l I]jIаснос,гi irI(lopMatliltl, /lокумсrll,и ,га irlrrri матерiали, необхiднi для
викоFIаIII]я завдань, IIокJIадених на BI-[:.

4.2. Залучати сгlецiалiстiв iнших структурних пiдроздiлiв унiверситету до
розгJlя/(у IIиl,ань, lцо наJIежить /lo компетенцiТ вiддiлу.

4.3. Вrrоси,ги гlроIlозиltiТ керiвництву унiверситету tцодо припинення робiт
з бу,,tiвIlиll,t,ва, рекОtiс,грукrtiТ, розIIIирення об'сктiв у разi порушення вимог
закоtlо/lавс,гва, cTa}I/lapl,iB i,гехrriчtIих вимог,

5. вIlцгIовIдАльнIсть гIрАцIвF{икIв вIлдIлу

5. l . IIрацiвrrики rзiддiлу несуть вiдповiда:lьtлiсть за:
5.1.1 . За IieнaJleжt]e викон|1ll}lя або невиконання своТх посадових

обов'язкiв, що пере.itбачегri цiсю iнструкrцiсю, ts межах, визначених чинним
законодавством УкраТни про гIрацю.

5.1 .2, За IIедотримаFIrIя правиJl внутрirrrr{ього розпорядку i труловоТ
/lисl (и IuIillи.

5.1.З. lJa lIравоIlоруulенt]я, cKocHi в ltporteci здiйснення своеТ дiяльностi, в
межах, ви:]FtачеLI}lх чиtlt{им а/tмiгriс,гра,гивtlим кримiна-llьним .га цивiльним
за KoHo/laBcTI]oM УкраТн и.

6. взАеN4овIдI toll IЕIIFIя з IнIшими r]IдроздIлАми

6.1 . Вi:utiл гоJlоl]IlоI,о еLIерI,сl,ика в:засмодiс iз BciMa структурними
пi.rlро,здli,г;3р,lц уltiIзерси,гс-r,у щоilо еJIектрозабезllечення iнадiйгrоТ роботи
еjlектромереж.

6,2. I-Iiдтримус пос,гiйниЙ зв'язоК iз структурнимИ пiдроздiлами щодо
рOзIlорял1-1 и х ;l\о к}м е I lt,i в, вих i:lH оТ корес п онден цiТ ун i верситету.

6,3, [],зас,мо,,iiя з орt-аttiзаlliями IIосl,ачальниками електроенергiТ та
IIi/iря.](IlимИ орr,аtti,lаrliями, якi з.tliйснюю,гь обслуговування та ремонт
eJl е кl,рооб,,t a/ltI att t tя .

7. KtjPI вниLIтво, структурд

].l. ['о.llсlвllий еrIерl,етик rri.,tпоря/tкований гоJIовFIому iнженеру
yrl iвсрсит,сту.

7.2. l-олов}iому еIlергеl,ику пi;цlrорядкованi Bci спiвробiтники вгЕ.



7.з. В пiдпоря/tкуваннi гоJIоI]ного енергетика вiддiлу: iнх<енери-електрики

фахiвlti I кат.егорii', it,женер A'I'C фахiвешь I категорiТ, електромонтери' технiки

д1,с, якi дilоть в межах повI{оважеtlь, якi виз}{аченнi посадовими iнструкцiями,

шlо заl,верджую,гься IIаказом рек,гором.

8. орI,дl{IзАI{Iя роБо],и

B.l. Вiддi_rt г.о_llовr{ого енергетика очолю€ го.ltовний енергетик. У разi його

вi/tсу.гrlосr.i вiдлiл lriдьrорядковусl,ься фахiвчю 1 категорiТ.

8.2. lIраrliвники вiдztiлу призначаються та звiльняються з посади наказом

рек,гора ун i верситету,
8.3. Реорганiзачiя вiддi;rу (перепiдгrорядкування,

rpyIrkrliй' змiна вrrутрiшrньот сr,руктури) здiйснtосться за
розширення його

рiшенням ректора

уrliверсит,ету.
в.4. IIачальнИк вiддi:rу }lece пepcoFlaJlbl]y вlдповlдальнlсть за виконання

IlоклаllеI]их на вiддirI ,]авдань i здiйснення I{ими своТх функuiй, розподiляс
обов' язки i визtlачас IIовttоваже[IItя окремих прачi вникiв вiддi-irу.

8.5. С-пl,яtбовi обов'язки iншtих праuiвникiв визначаються чинним

]акоIIо,l1аI]с.гt]()м ,га поса/lоl]ими iнструкшiями, шlо затверджуються наказом

рск,гора.

9. злкjIюч1-Il t IоJlо)l(Ення

9.1 . tIрипинення /tiя-itьttостi вiддtiлу головного енергетика здiйснюсться у
BclaIloBJIetIoMy порядку BiдrloBiilllO ]lo вимоI,чиt{IIоI,о законодавства УкраТни.

9.2. Змirtи i /lогIсlвгtеIJtlя Jto llього IIоложеrtня вI]осятьсЯ У порядку,

всl atloB,IIetIoMy д.ltя його прийtIяr"гя,

I'о;ttlвнlлй еtlерI,е,гик

I'lo1,o:tжeHo:

IIачальник вiддiлу кадрiв

lОрискоr]суJ]ы,

гор ПЕРЕВЕРЗСВ

на ВЕЛИЧко

нiй LIEXMICTEP


