
м.Київ
Положення про відділ 
експлуатації матеріально 
- технічної бази

1. Загальні положення

1.1.Це положення визначає основні завдання, структуру, функції, 
права й відповідальність відділу експлуатації матеріально — 
технічної бази, порядок матеріально — технічного забезпечення 
підрозділів Університету, проведення робіт пов'язаних з 
підтримкою в належному технічному, санітарному, 
протипожежному стані будівель та приміщень, керування трудовою 
дисципліною у підрозділі, а також взаємовідносини відділу з 
іншими підрозділами університету.

1.2. Відділ експлуатації матеріально - технічної бази (далі -Відділ) 
є структурним підрозділом департаменту господарської роботи 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” 
(далі -  Університет) і підпорядковується безпосередньо директору 
департаменту господарської роботи.

1.3. Відділ експлуатації матеріально — технічної бази створюється 
та ліквідовується наказом президента університету в порядку, 
визначеному наказом по університету від 09.03.2011 р. № 25 «Про 
порядок створення підрозділів, введення посад, встановлення 
доплат, надбавок, виплату премій та інших заохочувальних 
виплат».

1.4. Штатна чисельність і структура Відділу визначається 
відповідними наказами президента університету.

1.5. У своїй діяльності Відділ керується Законодавством України, 
Статутом Університету, правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, наказами та розпорядженнями Президента 
Університету, директора департаменту господарської роботи 
положенням про департамент господарської роботи цим 
положенням та іншими нормативними документами.

1.6. Безпосереднє керівництво роботою Відділу здійснює 
начальник відділу, на посаду якого наказом президента



призначається особа, яка має повну вищу освіту або працювала на 
керівних посадах не менше 2-х років.

1.7. На період відсутності начальника Відділу (відпустка, 
відрядження, хвороба тощо) його функціональні обов’язки виконує 
особа призначена у встановленому порядку, яка набуває 
відповідних прав і несе відповідальність за виконання обов’язків, 
визначених цим положенням, посадовою інструкцією, правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними 
документами.

1.8. Співробітники Відділу призначаються на посаду та 
звільняються з посади наказом президента або першого проректора 
за поданням начальника Відділу узгодженого із директором 
департаменту господарської роботи .

1.9. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, 
що складається.

2. Структура
2.1. Структуру Відділу затверджує президент університету за 

поданням начальника відділу кадрів.
2.2. Структура Відділу узгоджується з кадровою комісією 

відповідно до наказу по університету від 09.03.2011 р. № 25 «Про 
порядок створення підрозділів, введення посад, встановлення 
доплат, надбавок, виплату премій та інших заохочувальних 
виплат».

2.3.Відділ має у своєму складі два окремих господарства: 
-університетський комплекс по вул. Львівській, 23 і 

-адміністративний корпус на вул. Хоривій, 1-г. До відділу входять 
окремі спеціалісти, які забезпечують ремонтно — експлуатаційне 
обслуговування господарства, зовнішнє і внутрішнє прибирання 
приміщень і території.

З.Основні завдання

Основними завданнями, що покладені на Відділ є:
3.1.Забезпечення підтримки в належному технічному, 

санітарному, протипожежному стані приміщень, матеріально — 
технічної бази, належних їм територій, контроль та проведення 
поточних ремонтів.

3.2.Збереження матеріальних цінностей Університету.
3.3.Матеріально — технічне забезпечення підрозділів 

Університету.

4. Головні функції
Відділ у відповідності з покладеними на нього завданнями 

виконує такі функції: .



4.1 .Організація і контроль за ходом виконання поточних і 
капітальних ремонтів.

4.2. Складання дефектних актів приміщень, які потребують 
ремонту.

4.3. Підписання дефектних актів відповідальними особами.
4.4. Підписання актів виконаних робіт.
4.5. Перевірка відповідності фактично виконаних робіт і 

використаних матеріалів згідно кошторисам.
4.6.3абезпечення санітарного стану приміщень, будівель та 

закріпленої території.
4.7.Оформлення договорів на вивіз сміття з університетського 

комплексу.
4.8.Виконання заявок від підрозділів Університету на 

проведення господарських робіт.
4.9.Забезпечення працівників відділу засобами і знаряддям для 

прибирання і проведення ремонтних робіт.
4.10. Нагляд за станом системи освітлення, опалення, вентиляції 

і каналізації, прийняття заходів для забезпечення відповідності 
стану цих систем встановленим нормам.

4.11. Прибирання території університетського комплексу від 
сміття, листя, снігу, льоду та контроль за прибиранням території 
закріпленої за інститутами, факультетами.

4.12. Контроль за архітектурно-художнім оформленням території 
та фасадів будівель університетського комплексу.

4.13. Ведення журналів первинного обліку „По техніці безпеки” і 
„По протипожежній безпеці”.

4.14. Контроль та дотримання техніки безпеки при проведенні 
робіт на університетському комплексі.

4.15. Контроль забезпечення співробітників університету 
засобами охорони праці.

4.16. Своєчасна звітність з господарсько-фінансових операцій.
4.17. Постійний контроль за санітарним станом приміщень.
4.18. Впровадження новітніх досягнень, які сприяють економії 

витрат матеріальних ресурсів.
4.19. Контроль за раціональним використанням енергетичних 

ресурсів, послідовне додержання режиму економії.
4.20.Забезпечення місць загального користування миючими і 

дезинфікуючими засобами.
4.21.Забезпечення господарського обслуговування нарад,

конференцій Університету, які проводяться в навчальному 
комплексі.



5. Показники діяльності
Відповідно до покладених на Відділ завдань показниками 

діяльності є:
5.1. Постійний моніторинг вартості матеріалів, послуг.
5.2. Виконання всіх заявок по проведенню поточних ремонтів 

згідно поточних і капітальних ремонтів згідно планів і складання 
відповідної документації.

5.3. Відсутність скарг щодо санітарного стану приміщень, 
будівель університету та території.

5.4. Добре налагоджений вивіз сміття з об'єктів університету, 
контроль щодо своєчасної проплати.

5.5. Добре налагоджений зв'язок з контролюючими організаціями: 
з пожежниками, СЕС та охорони праці.

5.6. Постійний моніторинг чисельності студентів і забезпечення їх 
місцями в гуртожитках.

5.7. Якісне та своєчасне забезпечення матеріальними цінностями 
підрозділів університету згідно норм.

5.8. Добре налагоджене транспортне обслуговування підрозділів 
університету на виконання наданих заявок.

5.9. Відсутність порушень працівниками університету правил 
техніки безпеки та охорони праці.

5.10. Наявність табличок “евакуація на випадок пожежі”, 
інформаційними табличками “При пожежі дзвонити 101” , “Вихід”, 
“Пожежний гідрант”, “Вогнегасник”, “Відповідальний за 
протипожежний стан”.

5. П .Проведена робота з працівниками по додержанню режиму 
економії енергоресурсів.

6. Права
Відділ для вирішення покладених на нього завдань згідно з 

визначеними функціями має право:
6.1. Брати участь у Загальних зборах (конференціях) 

Університету, засіданнях Вченої ради, інших дорадчих і 
колегіальних органів, нарадах, які проводяться в Університеті.

6.2. Представляти інтереси університету в установленому 
порядку з питань, що стосуються компетенції Відділу у відносинах 
із органами державної влади, а також іншими підприємствами, 
установами, організаціями.

6.3. Давати роз’яснення, рекомендації та вказівки з питань, що 
входять у компетенцію Відділу.

6.4. Вимагати та отримувати від усіх структурних підрозділів 
Університету інформацію, необхідну для виконання покладених на 
Відділ завдань.

6.5. Вносити керівництву Університету пропозиції з питань 
удосконалення роботи університету.



6.6.Погоджувати плани експлуатації та поточного ремонту 
орендованих будівель та приміщень з орендодавцями.

6.7.Здійснювати зв’язок з іншими організаціями з питань, які 
входять в компетенцію відділу.

6.8.Конкретні права працівників Відділу встановлюються 
посадовими інструкціями.

7. Відповідальність
7.1 .Відділ несе колективну відповідальність за:
7.1.1. Якість та своєчасність виконання завдань і функцій, 

покладених на Відділ, а також за повну реалізацію прав, наданих
Відділу.

7.1.2. Дотримання вимог нормативних правових документів.
7.2. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за 
7.2.1.Своєчасне виконання наказів та розпоряджень

керівництва.
7.3. Персональна відповідальність інших працівників Відділу 

встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

8.Взаємодія з підрозділами університету

Відділ у своїй діяльності співпрацює з:
^департаментом фінансово-економічної діяльності з 

питань:
- обліку матеріальних цінностей;
- заявок на оплату замовлених матеріальних цінностей, послуг 

згідно з укладеними договорами;
- інвентаризації матеріальних цінностей;
-надання переліку матеріальних цінностей, які не

використовуються;
- надання актів про списання матеріальних цінностей;
- надання табельного обліку для нарахування зарплати 

працівникам відділу;
2) службою головного енергетика з питань:
- охоронної та пожежної сигналізації;
- освітлення приміщень і прилеглих територій;
- централізованої подачі дзвінків;
- роботи ліфтів;
- дотримання температурного режиму в зимовий період

3) інженером з охорони праці, пожежної безпеки з питань:
- контролю дотримання правил охорони праці та пожежної 

безпеки;
- погодження інструкції з охорони праці та протипожежної 

безпеки.
4)Гаражем з питань:



- виконання заявок по перевезенню будівельних матеріалів, 
меблів, інвентаря.

5) Підрозділами Університету з питань:
- збереження в належному стані приміщень закріплених за:
- підрозділами меблів;
- економного використання води;
-виконання транспортних заходів.


