
положення
про вiддiл головного MexaHiKa

Щентралrьноукраiнського нацiонального
технiчного унiверситету

1. Загальнi положення вiддiлу головного MexaHiкa (далi вгм)

.1.1. Вiддiл головного MeXaHiKa е самостiйним структурним пiдроздiлом
унlверситету.

l .2. Вiддiл головного MexaHika забезпечуе житгедiяльнiсть унiверситету:теплопостачання, водопостачання при_мiщень, функцiонування тепловиLвузлiв, таix вчасНе обс.луговування i ремонт, роботу u"rоrЬбiп""оiо парку, тракторноi r.""i*r,
засобiв малоТ механiзацii.

1.3. Вiддiл головного MexaHiKa створюеться i лiквiдусться нак.Lзом ректора
унiверситету.

1.4. Склад i штатну кiлькiсть працiвникiв Вгм затверджуе ректор унiверситету за
поданняМ проректора з АГР, головного iнженера та головного MexaHiKa, 

"r*од"", 
з

умов i особливостей функцiй вiддiлу по забезпЪченню дiяльносri y"i".lj;;;ы.
2. OcHoBHi завдання вйдiлу головного MexaHiKa.

2.1. Вчасний i якiсний. ремонт та об_слуговування iнженерних мереж i устаткування
унiлвелрсДТету, автомобiлiв, тракторноi технiки, та засобiв мЫоi меiанiзацiТ.

2.2. Цiдтримка парку устаткування пiдприемства в робочому cTaHi.
2.3. ВикористаннrI сучасних технологiй ремонту.
2.4. Економне та рацiон€UIьне використання коштiв за рахунок ефективноi

екс плуатацii, та обс.гryговування устаткування.

3. ФункцiI вiддiлу головного MexaHiKa

з. 1. Забезпеченfiя безперебiйного водопостачання, водовiдведення,
теплопостачання будiвель i споруд унiверситету, органiзацiя економнот та
рацiональноi експлуатацii, надiйноi'робоъи ,u уьрrrання в працездатному cTaHi
вiдповiдНого устаТкуваннЯ та iнженерниХ ,.р.*, автомобiпiЬ, фu*торноТ технiки, та
засобiв малоТ механiзацii.

3-2. Регулярне проведення оглядiв, випробувань, налагоджування, реryлювання i
профiлактичниХ peMoHTiB устаткування i iнlкенерних мере* ,.iдпо планiв та
графiкiв.

З.З.За_гrученнЯ пiдрядних органiзацiй для виконання поточних i капiтаJ]ьних
ремонтЦ устаткування i iнженерних мереж.

3.4. ОфоРмленнrI зЕtявок на придбання матерiалiв i запасних частин, необхiдних
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при експлуатацii устаткувilння, iнженерних мереж, транспортних засобiв.
3.5. Мiжремонтне богуговування, своечасний i якiсний ремонт i модернiзацiя

устаткування.
3.б. ВивченЕя уtиов роботи устаткування, окремих вузлiв i деталей. Проведення

заходiв щодо попереддення позiшlл€lнових зупинок.
3.7. Продовження TepMiHiB с.ггужби вузлiв i деталей, мiжремонтних перiодiв,

полiпшення збереженостi устаткування, пiдвищення надiйностi його в
експлуатацii.

3.8. Вивчення причин пiдвищеного зносу устаткування, його простоiв.
3.9. Контроль за економним використанням устаткування:

- стежити за технiчним станом мереж водопостачання, водовiдведення
теплопостачання;

- сво€часно проводити ремонт обладнання.
3.10. Складання й оформлення технiчноi i звiтноi документацii.
3.1 1. ЗабезпеченЕя виконання правил пожежноiбезпеки.
З.|2. Робота з пiдвищення н4дiйностi i довговiчностi устаткування.
З. 1 З. Пiдготовка пропозицiй, щодо атестацii, рацiоналiзацii, облiку i планування

робочих мiсць, модернiзацii устаткування, реконструкцii, технiчного
переозброення пiдприемства, охорони навколишнього середовища.

З,|4. Виявлення застарiлого устаткування, об'сктiв, що вимагають поточного, та
капiта.пьного ремонту, i встановлення черговостi здiйснення ремонтних робiт.

3.15. Роботи iз впровадженЕя, та опанування новою технiкою.
3.16. Розслiдування аварiй, розробка i впровадження заходiв щодо ikHboT лiквiдацiТ

попередження.. З.l7. Проведення розрахунку норм витрат ремонтних i видаткових матерiалiв.
3. l8. Пiдготовка матерiалiв для економiчного обГрунтування необхiдностi

вiдновлення iнженерних мереж та обладнання.
3.12. Контроль за дотриманням умов збереження ремонтних i видаткових

матерlалlв.
З.20. Розробка i впровqдження заходiв щодо замiни малоефективного

устаткування високопродуктивним, скорочення позапланових peMoHTiB i простоiв
устаткування, зниження витрат на ремонт i його змiст на ocнoBi застосування
нових прогресивних методiв ремонту.

З.2|. Участь у розробцi i впровадженнi заходiв щодо створення безпечних i
сприятливих умов працi пiд час експлуатацii та ремонту устаткування.

З .22. Розгляд рацiоналiзаторських пропозицiй стосовно полiпшення
роботи устаткування, iнженерних мереж, транспортних засобiв.

4. Права вiддiлу головного MexaHiKa

4.1. Вiмiл головного MexaHiкa мае право:
4.1.1. Надавати рекомендацii структурним пiдроздiлам, щодо експлуатацii i

ремонту устаткування.
4.|.2. Приймати рiшення про внесення змiн у технологiю обслуговування

устаткування.
4.1.З. Вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв:

- ВЧаСНОГо наДання вiдомостеЙ про порушення експлуатацii устаткування,
iнженерних мереж, транспортних засобiв.

- негайного повiдомлення про поломки устаткування,
ПРИПИняТи роботу у випадку порушення правил експлуатацiТ устаткування,

1нженерних мереж, транспортних засобiв.
4.|.4. Забороняти роботу на несправному ycTaTKyBaHHi.
4.1.5. Припиняти роботу устаткування у випадку aBapiT, чи загрози нещасного

випадку.
4.1.6. ЗаЛl^rати oKpeMi cTpyкTypHi пiдроздiли унiверситету для проведення



робiт з технiчного обсrrуго"чy 
_у.таткування, .iнженерних мереж.

- 
4,1 ,7 , Брати )^lacTb У розробui технiчних умов,'йБr;iiй'.rоЪ*.плуатацii, таоослуговуван ню устаткування, iltlсенерних м ереж.4,2, ГолОвний MexaHiK тzlкоЖ мае праВо предЪтавляти.кеРiвництву унiверситету:4,2,1, ПропозИЧii щооО оо*о"""ня.працiЬ"i*i"' що вiдзНачились' i прО З€tЛ)лrення до

ffi Н##iЪlЁХ'#а;ННаГlЬНОСТi "р"чйl"Б^ йЪ, 
" 

д отр и мують с я труд о в oi i

5. Вцповцальнiсть вiддiлу головного MexaHiKa

. 5,1, Вiдповiдальнiсть за неякiсне i невчасне виконаннrI функцiй покладених навlддlл головного MexaHiKa.
2? З_u недотримання дiючого законодавства.
5'3' Складання, ЗаТВерДженнЯ.i;ад;;;;.'йтовiрноi iнформацii про технологiюобслуговування устаткування i й;Б;;;;;.*.
5,4. За невчасне i неякiсне 

"й*оrurо наказiв керiвництва.
) 9 lq нерацiонаJIьне використання pecypciB.

л,-1'л6:,РЦ'овiДальнi"" "рuцi"""*ц "1i;й)i;;;овного MexaHiKa встановлюстьсявlдповlдними посадовими iнструкцiями.
5,7, За технiчний стан пiдконтрольних iнженерних мереж, згiдно технiчних нормправил, за безперебiйне постачання навч€шьних корпусiв, гуртожиткiв водою,тепловоЮ енергiеЮ, роботУ систем *u"-irЬцц ,u уrр"rання в робочому cTaHiпожежного устаткування.

, 6' Взасмовiдношення вiддiлу головного MexaHika з iншими пiдроздiлами
ВiддiЛ головноГо MexaHiKa мае взаемовiдношеннrl, та вза€модiе, з yciMaструктуРнимИ пiдроздiЛами унiверситету, а також пiдприемствами якi надаютьKoMyHaJIbHi послуги з теплопостачання, водопостачання, водовiдведення, зобслуговування транспортних засобiв.
!ля виконання функцiй i реалiзацiТ'.rрu", передбачених дiйснимположенням, вiддiл головного MexaHiKi ru. uiuЪrо"iд'ойr'" та взаемодiс,

Jф пiдроздiл одепlкання Надання6.1 jЗ експлртачПно-
|технiчним вiддiлом l 

- планlв модернiзацii,
IpeMoHTiB будiвель та
примiщень;
- доку]иентацiТ на будiвлi
та примiщеннrl;
- проектно-кошторисноi
документацiI;

|-iнформацГ
проведення робiт з
обслуговування та ремонту
lнженерних мереж;
- планlв щодо модернiзацii
lнженерних мереж;

- заJIвок на пiдключення
устаткування;
- з€UIвок на вiдключеннJI
електроенергii;

6.2 iЗ вiддiлом
|Головного
]Енер.етика.

- l paЧ)lкlB планово-
профiлактичних робiт на
електроустаткуваннi;
- повlдомлень про
виконаннrI з€UIвок на
пiдключення
цодаткового i знову
встановлюваного
эемонтного
/статкування;



l-зtцвок на тимчасове
вlдюIюченнrI
еJIектроенергiТ для
виконztнЕrl ремонтних
робiт;

6.3 З комендБнтами-
завiдуючими
гуртожиткiв,
комендантами
навчальних
корпусiв

|- lнформацii, та з€цвок,
на виконання peMoHTiB,
оОслуговування
санприладiв, елементiв
теплових мереж, та при
аварiйних ситуацiях;

-iнфоffi
нових приладiв;
- звlт про виконання робiт;

6.4 J вlru{lлом охорони
працl

-iнформffi
законодавства про
охорону працi;
- iнформачiТ про змiни в
}аконах про охорону
Фащ;

- lн!рормацtt про лофимання
законодавства про охорону
пращ;

6.5 З вiддiлом
постачання l- консультацiй про

I можливtсть придбання
матерiа.пiв;
- iнформацii по наявностi
та кiлькостi матерiалiв;

l- норм витрат матерiалiв;
- заявок з перелiком
необхiдних матерiалiв для
забезпечення роботи
вlддlлу;

6.6 |З головною-
|бухгалтерiею

l- aKTlB на списання,
|передачу;
l- "iдоrостей 

про
l видiлення коштiв вiддiлу;
- iнформацii про
наявнiсть коштiв для
придбання матерiалiв,
згiдно з€uIвок, та планiв
робiт;

l 

- перел,ку використаних
IMaTeplaJIlB, що
|пiллягас списанню та
|зняттю.з балансу;

l 
- перелlку невикористаного
устаткування, що пiдлягас
списанню та зняттю з балансу;
- aKTiB ремонту устаткування;
- заlIвок на оплату
замовJIеного устаткування.

7. Керiвництво вiддiлом головного MexaHiKa

7. l . Вiддiл головного MexaHiKa пiдпорядковуеться головному iнженеру.
7 ,2, ВiДДiЛ ОЧОЛЮ€ ГОЛОВНИй MexaHiK, яLкийiр"."u"uеться на посаду наказом

речолрlУнiверситету за поданням проректора з АГр та головнЬ.о i"iЪ".Б;. -
7.3. ГоловномУ MexaHiKy пiдпорядковуються yci .пi"рБОirr"ки ВГМ:слюсарi-сантехнiки, слюсар по ремонту устаткування теплових мереж, водii,тракторист.
7,4, ГолОвний MexaHiK розподiляе обов'язки мiж спiвробiтниками вiддiлу згiднопосадових iнструкцiй.
7.5. КонТролЬ за дiяльНiстЮ ВГР здiЙснюс проректор з АГР.



/

8 органiзацiя роботи

8,1 ВiДДiЛ ГОЛОВНОЮ MexaHiKa при органiзацiТ робiт для здiйснення своеI
дiяльностi керусться Констиryцiею 

- 
УкраiЪи; ЗакЪнами УкраiЪи, Статутом[ц{ту, Правилами внугрiшнього трудового розпорядку, Колективним

договором LЩIТУ; наказами та нормативними актами MiHicTepcTBa освiти iнауки Украiъи; загальнодержавною та внутрiшньоунiверситетською
нормативною базою; наказами та розпорядженнями по yHiBepa"r.ry, правиламиi нормами з охорони працi та пожежноI безпеки, 

""poO"rroi ЪанiтарiТ,
розпоряДженнямИ по АГЧ, поточниМи планами робiт та планами заходiв.

9 Заключнi положення

9,1 Положення.rро 
"lддlл 

головного MexaHiKa унiверситету вводиться в дiю
з моменту пiдписання нак€ву про його затвердження.

9,2 Структура, штат вгм, посадовi обов'язки працiвникiв затверджуються
наказами в установленому порядку.

9,3 Змiни та доповнення до чинного положення вводяться наказами згiдно
встановленого порядку.

Головний iнженер

Погоджено:

Начальник вiддiлу

кадрiв

Володимиil КОЬа

Тетяна ВЕЛИЧКо

Юрисконсульт


