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ЗА,ГВЕРЖДЕНО
Наказом ректора

коаiнського
технiчного

.Nsа.ýO -К
мир КРОПIВНИЙ

ll ро вiлдiл MaTepia.ll bHo-тexHi забезпечення
L(ентрал ьн оу краiнс ь ко го н а цiон ал ьного тех н iч Ho1,o ун iверситеry

1. Загальнi tIоJIоженtIя
1.1. I{e Г]о.тlожеtlня визначае ocHoBHi завдання, функrliТ, права i вiдповiдальнiсть
вi.ц;tiл), п,tатерiально-r,ехнiчtIого забезllечеtII{я, а також взасмовiдносини вiддiлу з
i lt tlt ll м и l l iлроз.,ti"lt ам и у l l i всрс иl,еl,у.
l,2. Вiл,'tiл матерiалt,ltо-техt,liчного забезпечеrлrlя (далi - ВN4ТЗ) с структурним
пiдрозltiлом адмiнiстра],ивно-господарськот частини уtliверситету, що
створюеться i лiквiдусться за рiшенням ректора унiверси.I.ету .

1.3. Вi,'rдi;r матерiаJ-Iьно-технiчного забезгtечення безlrосередньо пiлпорядкований
IIpopeK,I,opy ,} аlцмiгriсr,раr,ивIlо-I,осIIо;lарськоТ робо,r,и унiверси.ге.I.у.
1.4. I]i:urijl очоJI}ос кс,рiвник, якиЙ IIризначае,гься r,a звiльня€ться з посади наказом
рск I ора
|.4. CтpyKтypa, ц]],аl,и, це [Iо-ltоження, посадовi iнструкцiТ працiвникiв вiддiлу
ма,герiаllьно-технiчного забезпечення затверджуються ректором в установленому
I,Iорядку
1.5. t]\41'З с осtlовrrим пiдроздiлом гtо забезlIеченню унiверситету матерiальними
ресурсаiчIи згiлтtо з гlланамИ та Bi/lгloBi,llHo llo рiчrrих заявоК пiдроздiлiв
yrr iBepc ит,ет,у.

1.6. Yci працiвники вiлдiлу матерiаJIьI]о-,гехнiчttого забезпечення призначаються
на посади i звirIьtrяються з поса/ци наказом ректора унiверситету, в порядку
гrере,,lбаченому llравилами внутрiittнього трудового розпорядку та чинним
],pyllo в и м закоliо/IавстI]ом
1.7. I] сlзоТl:i робоl,i RI\4,г,l керус].I)ся /lilочим зако}{оllавством УкраТни, Статутом,
гIраI]иjlаI\1и внv,грillltjьоI,о ,гру.цоl]оI,о розIIорядку iншими норма1ивt{ими
'ilокумеtl'гами, }lаказами ,га 

розг]с)ря1,1женt{ями ректора i даним Положенням.

2. OcHoBHi завllання
Основtlими завдаIjItями вiддi.,rу е:

2.1. N4ат,ерiальr"lо-r-ехttiчгIе забезпсчеtlня уtliверситету в межах фiгrансування на
lltlточttltй piK (у т.ч, закуIliвля ком)/Ilа_ць}tих I,IocjIyI,T,a електричноТ енергiТ).
2.2. УдоскоtlалеtIня орl,аrriзаrliТ IIос,га(IаIlI]я lriдроз:tiлiв уrriверситету з меl,ою
бi"rtbtrl IIоt]}tого задовоJIеI]ня потреб в матерiальних ресурсах.
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2.3. Свосчасне i комплект,не забезпечення пiдроздiлiв унiверситету матерiальними

ресурсами згiдно планiв та разових заявок в вiдповiдностi з видiленими на це

асигнуваннями.
2,4. Участь у забезпечегtнi режиму економii у використаннl матерlальних pecypclB,

2,5. Rелення складського господарства у вiдповiдностi з установленими

правилами зберiгаI{ня та облiку матерizutьних цiнностей.

2.6. I rI rш i завдан i{я вi:tповizlно визt{аченоТ ссРери дi я-ll bHocTi.

3. Функuii
з MeToto виконання покладених на вlддlл завдань:

з.1, Свосчасне забезгtdченгrя гliдроздiлiв унiверситету матерiальними ресурсами

необхiltгrими lIля навчальноТ, науковоТ i виробничоi лiяльностi,

3.2. Орr-анiзацiя процедур закупiве,lIь, укладання договорiв вiдповiдно,до умов

чинного законодавства, зокрема Закону УкраТни uПро публiчнi закупiвлi>,

внесення змiн до договорiв та контроль Тх виконання.

з.з. Збирання та аналiз заявок пiлроздiлiв унiверситету на матерiальне та технiчне

забезпечення.
З.4. 11рийма.ги участL у складаtrнi планiв на матерiально-технiчне забезпечення.

3.5. Здiйснювати видаЧу струк1урним пiдроздi-lrам необхiдних матерiально-

т.ехнiчних pecypciB у межах розllо2li-lrу, який визначаеться згiдно заявок та

ч исеJI ьI]ос,гi праrдi вни Ki в.

з.6. Органiзацiя поtшуку постачальникiв для укладання договорlв купlвлl-продажу

T,oBapiB.

3.7. злiйснювати пi/ll-оr.овку договорiв, приймати участь в погодженнl технlчних

умов, сlIеrlифiкацiЙ, об'смiв ,га сr,рокiв IIоставки; контроль за реалiзацiсю

.lloI,oBopy.
3.8. Контроль за правильнiстrо оформлення paxyHKiB, з4 ix вiдповiднiстю

договiрним умовам та установленим цiнам
з,g. Оформлення заявок на т,ранспортнi засоби для вивезення вантажiв,

оргаtliзаtliя доставки матерiальttих pecypci в на склали унiверситету,
з.lо. С.гвореrrня умов для забезпечення кiлькiсного та якiсного збереження

ма,герiа;t ьних tti н ttост,ей.

з.1l. Участь в iнвентаризаlцiях r,a Ilерiодичних перевiрках запасiв матерiальних

цiнностей на скJIадах та В мiсцях збереження в пiдроздiлах унiверситету.
з.|2. Riдrlуск ма,герiа:lьних цiнностей зi складу пiдроздiлам унiверситету в

Bi/tlloBi,rtrtoc.гi з осРормlIеними накJIа/lними-вимогами та установленими лiмiтами.

3,13. Ресст.раr_riЯ ,га коI{тролЬ paxyttKiB на придбання матерiальних pecypciB,

надаl{их гIiлрозlti.lrами уltiверси,геl,у на огIла,гу.

З.l4. Участ,ь у здiйсненнi необхiдного контролю за дотриманняМ ВИТРаЧаННЯ

матерiальних цiнностей та використанням Тх за призначенням.
з,l5. Органiзовувати роботу з прийому, збереження, витрачання i вiдпуску

товарно-матерiальних цiнностей зi складу, пiдтримання належного санiтарного та

IIротипоЖеж}jого режиму В скJIалських примiщеннях, здiйснtовати облiк
ма,герiальrlих tti нност,ей.
3.16. ЗдiйсгrенrIя заходiв lrtодо ло,гримаIIня внутрiшнього трудовоГо РОЗПОРЯДКУ,

правиJI охорони працi та ltожежноТ безпеки.



4. Права
вiддiл матерiальгtо-,гехнiчного забезпеченt{я мас право:

4.1.Брати учас.Iь у нарадах та засiданнях пiд час розгляду питань, пов'язаних з

матерiал bHo-TexHi чним забезпеченням унiверситету,
4.2. Вносити пропозицiТ з питань полiпшення проведення закупiвель ToBapiB,

робiт i послуг.
4.З. Брати учасl.ь у скла/lаннi рiчноl,о коlll,горису уFIlверситету,
4'4.Вимагативiltгliдtроз;tiлiвУrriверситетУеконоМноГо використання

ма,герiа.lrьних pecypclB.
4.5, Олержуваl,и Biд1 керiвництва та iнших структурних пlдроздlлlв унlверситету

заявки та службовi записки з резолюцiями, для виконання закупiвель ,

4,6. Гlодавати пропозицiТ п.рiu""ч,гву унiверситету Ulодо заохочення працiвникiв,

що вiдзначиJIися i про заJIучення до дисциплiнарноТ вiдповiдальностi прачiвникiв,

що не дотримуються трудовоТ дисциплiни.
4.7. IIершочергово отримувати службовий автотранспорт для потреб постачання

унiверситету.

5. Вiдповiдальнiсть
llраuiвники вiддiлу несуть персональну вiдгrовiдальнiсть яка встановлюсться

вi.rlповiдними посадовими illс,грукrцiями за:

5.1.Ilевчасне i}JeнaJleжtle виконання ItокJlадених на вiддiл завдань iфункцiй

5.2. [-Iе:tоr.римання вимоl, чиl{ного законодавства та внутРiшнiХ органiзаЦiйно-

нормативних документ,iв при здiйсненнi функчiй, покладених на вiддiл

5,З. ![отриманнЯ робочоТ дисцип;riни, вимог з охорони працi i протипожежноi

безltеки.
5.4.He;iocr.oBipHy подачу iнформачiТ r,a звiтiв, що входять до компетенцll вlддlлу.

5.5.ПраrliвtIики вiддiлу, що вчиниJlи правопорушlення, несуть дисциплiнарну,

адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним

закоI{одавством УкраТн и.

6. Взасмовiдношеllня з iншlими пiдроздiлами
t]iлzti;l взасмодiс з yciMa пiдрозлi.llами унiверситету:

6.1. Вiдztiл органiзовус свою робо,гу в l,iснiй взасмодiт iз структурними

пiлрозztiлами унiверситету, в IIершу чергу з iншими вiддiлами адмiнiстративно-

госгlо/lарськоТ частиtIи ун iверситету.
6.2. Bi:r.lri-п взасмодiс з yciMa rliдрозztiлами унiверситету з питань вiднесених до

ком Itel,etr ltiТ вiдzti",rу.

6.з. Вi.lutiл гlеребувас в службових вiдttосинах з проректором з адмlнlстративно-

господlаРськоТ роботИ (Агр), керiвництвоМ унiверситету, юрисконсультом,
працiвниками бухгалтерiт, канцелярiт, головним iнженером, головним

енергетиком, експлуатаrliйно-технiчним вiддiлом.

7. KepiBllиllTBo
7.1 Вiлдi.lr пiдпорядкову€l,ься безгlосередt{ьо проректору з АГР.
7.2.Очолrос вiлдiл керiвrrик , який призначасться та звiльняеться З ПосаДи

наказом рек,гора.
7.3, Керiвник ВN4'ГЗ органiзовус, сtlрямовус i контролюс роботу вiддiлу.
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7.4.Розробляс посадовi iHcTpyKuii працiвникiв вiддiлу, розподiляе мiж ними
обов'язки та визначас Тх повноваження i ступiнь вiдповiдальностi.
7.5.Погоджус посадовi iнструкцiТ працiвникiв вiддiлу з проректором з АГР та
передас Тх на затвердження ректору унiверситету.
7.6. Координуе роботу вiддiлу з iншими структурними пiдроздiлами унiверситеry.
7.7,На час вiдсутностi керiвника вiддiлу його обов'язки виконус працiвник
вiддiлу, тимчасово призначений розпорядженням по АГР.

8.Органiзацiя роботи
8.1. Вiддiл здiйснюе свою дiяльнiсть на ocHoBi планiв роботи унiверситету та
планiв роботи вiддiлу, затверджених н€tлежним чином.
8.2. Праuiвники вiддiлу здiйснюють своТ повноваження вiдповiдно до посадових
обов'язкiв, якi затвердженi наказом ректора унiверситету.
8,3. Керiвник вiддiлу та його працiвники виконують завдання та функцii,
передбаченi цим Положенням. Покладання на вiддiл функцiй, не передбачених
даних Положенням, не допускаеться.

9.Заключнi положення
9.1.Вiддiл функцiонус згiдно з штатним розписом, затвердженим ректором
унiверситету.
9.2.Змiни та доповнення до цього Положення можуть бути BHeceHi з iнiцiативи
проректора з адмiнiстративно-господарськоТ роботи, начальника вiддiлу, а також з
метою приведення Положення у вiдповiднiсть до чинного законодавства.
9.3.Вiддiл лiквiдусться або реорганiзовуеться ректором унiверситету у
вiдповiдlностi до чинного законодавства.

Керiвник ВN4'ГЗ

I Iогоllжсtlо:

начальник
(( ))

вlддlлу кадрlв
20_ р.

Любов СIРоШТАН

Тетяна ВЕлИЧко

Евгенiй ЦЕХМIСТЕР
Юрисконсульт
(( )) 20 р.


