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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Начальник дільниці обслуговування будівель, споруд та прилеглої 
території належить до професійної групи «Керівники».

1.2. Начальник дільниці безпосередньо підпорядковується заступнику 
начальника філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» (адміністрація спеціалізованого 
морського порту «Октябрьск») (далі -  філія) з розвитку портової 
інфраструктури.

1.3. В своїй роботі начальник дільниці обслуговування будівель, споруд 
та прилеглої території керується чинним законодавством України, наказами 
Міністерства інфраструктури України, наказами ДП «АМПУ», наказами і 
розпорядженнями начальника філії, діючими нормативними актами та 
правилами, посадовими інструкціями, інструкціями з охорони праці, 
виробничими інструкціями, інструкціями експлуатаційними, а також 
Положенням про дільницю обслуговування будівель, споруд та прилеглої 
території.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Начальник дільниці обслуговування будівель, споруд та прилеглої 
території:

2.1. Забезпечує правильну експлуатацію, збереження та своєчасний 
ремонт будівель та споруд.

2.2. Інформує заступника начальника з розвитку портової 
інфраструктури, начальника відділу гідротехнічних споруд і капітального 
будівництва про порушення технічного стану будівель, споруд або окремих 
приміщень для подальшого планування і проведення ремонтних робіт у 
відповідності з «Положенням про безпечну та надійну експлуатацію 
виробничих будівель і споруд»

2.3. Контролює виконання поточних ремонтів та утримання причалів у 
відповідності з вимогами Правил технічної експлуатації портових 
гідротехнічних споруд.

2.4. Забезпечує безперебійне постачання і раціональне використання 
філією всіх видів енергії, а також експлуатацію теплотехнічного, 
електротехнічного, сантехнічного устаткування, енергетичних мереж, 
утримання в належному стані майна, споруд і приміщень підприємства у 
відповідності з правилами і нормами промислової санітарії і пожежної 
безпеки, здійснює керівництво дільницею обслуговування будівель, споруд 
та прилеглої території.

2.5. Контролює якість, періодичність технічного обслуговування та 
ремонт систем автономного опалення, водопостачання, каналізації та іншого 
обладнання.

2.6. Вживає заходи щодо усунення несправностей та аварій.
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2.7. Приймає участь в організації та реалізації заходів з підготовки 
будівель, споруд, обладнання та механізмів до роботи в осінньо-зимовий 
період.

2.8. Контролює технічну та бухгалтерську звітність по одержанню, 
використанню і списанню матеріалів, інвентарю і устаткування згідно 
установленим нормам.

2.9. Створює умови робітникам для виконання поставлених виробничих 
завдань шляхом своєчасного надання фронту робіт, матеріалів, інвентарю, 
машин та механізмів.

2.10. Контролює проведення ремонтних робіт та робіт з обслуговування 
будівель, споруд, обладнання відповідно з діючими нормативними актами.

2.11. Контролює своєчасне проведення планово-запобіжного ремонту і 
профілактичних випробувань енергоустаткування, апаратури та мереж.

2.12. Організовує і забезпечує контроль за безпечними засобами 
виконання усіх робіт із додержанням інструкцій та положень з охорони 
праці.

2.13. Відповідає за проведення процедури закупівлі, забезпечує 
підготовку та подання до служби організації закупівель необхідної 
документації для проведення процедур закупівель відповідно до вимог 
положення про здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у філії 
«Октябрьск» державного підприємства «Адміністрація морських портів 
України» (адміністрації спеціалізованого морського порту «Октябрьск»), 
розпорядчих документів ДП «АМПУ» та чинного законодавства.

2.14. Забезпечує чітке функціонування Системи управління охороною 
праці з використанням засобів оцінки і стимулювання роботи по створенню 
здорових та безпечних умов праці на об'єктах, що входять в сферу його 
діяльності.

2.15. Забезпечує проведення організаційних і технічних заходів щодо 
створення безпечних і здорових умов праці, дотримання працівниками вимог 
безпеки праці і застосування ними інструмента, пристроїв, спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту в залежності від 
складності роботи, що виконується.

2.16. Розробляє спільно зі службою охорони праці та впроваджує заходи 
по створенню безпечних умов праці.

2.17. Забезпечує виконання вимог системи управління якістю філії 
«Октябрьск» ДП «АМПУ» на відповідність ДСТУ 180 9001 та дотримання 
політики та цілей філії в сфері якості.

2.18. Приймає участь в розробці нормативної документації системи 
управління якістю.

2.19. Проводить постійну актуалізацію документації системи управління 
якістю відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 180 9001.

2.20. Забезпечує підготовку та подання до служби організації 
закупівель необхідної документації для проведення процедур закупівель 
відповідно до вимог положення про здійснення закупівель товарів, робіт та
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послуг у філії «Октябрьск» державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України» (адміністрації спеціалізованого морського порту 
«Октябрьск»), розпорядчих документів ДП «АМПУ» та чинного 
законодавства.

2.21. Дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції», 
Антикорупційної програми ДП «АМПУ» та пов’язаних з нею внутрішніх 
документів філії, а також забезпечувати їх практичну реалізацію;

2.22. Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних 
правопорушень, пов'язаних з діяльністю філії.

2.23. Утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як 
готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю 
філії;

2.24. Невідкладно письмо або усно (в тому числі анонімно) інформувати 
уповноваженого з антикорупційної діяльності, начальника філії про випадки 
порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки 
підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов'язаних з 
корупцією правопорушень іншими працівниками філії, або іншими 
фізичними або юридичними особами, з якими філія перебуває або планує 
перебувати в ділових відносинах;

2.25. Невідкладно інформувати в порядку, визначеному 
Антикорупційною програмою та відповідною процедурою, розробленою 
уповноваженим з антикорупційної діяльності, про виникнення реального, 
потенційного конфлікту інтересів.

3. ПРАВА

Начальник дільниці обслуговування будівель, споруд та прилеглої 
території має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва філії (керівників 
інших структурних підрозділів), що стосується господарчого забезпечення 
філії та підрозділів.

3.2. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні обов’язків, які 
передбачені цією інструкцією.

3.3. Вносити пропозиції керівництву філії стосовно роботи дільниці 
обслуговування будівель, споруд та прилеглої території.

3.4. Вносити на розгляд керівництва філії пропозиції щодо покращення 
господарчого забезпечення філії та підрозділів.

3.5 Забороняти роботу електрообладнання у випадках грубого 
порушення правил технічної експлуатації, обслуговування 
електрообладнання не атестованим персоналом або обладнання 
незадовільного технічного стану, що загрожує життю людей аварією або 
пожежею.

3.6 Надавати керівництву філії пропозиції про притягнення до 
відповідальності працівників дільниці за порушення Правил техніки безпеки,
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неправильну експлуатацію, незадовільне утримання обладнання та 
устаткування.

3.7 Виходити з клопотанням про заохочення , накладання стягнень, 
преміювання і депреміювання працівників дільниці.

3.8 Відстороняти від роботи працівників, які не пройшли періодичну 
перевірку знань Правил технічної експлуатації і Правил безпечної 
експлуатації.

3.9. Надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної 
програми;

ЗЛО. Повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або 
пов'язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт 
інтересів спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, 
Національному агентству, керівництву чи іншим представникам органу, 
підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці 
правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також 
громадськості.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Начальник дільниці обслуговування будівель, споруд та прилеглої 
території несе відповідальність за:

4.1 Невиконання даної інструкції.
4.2 Безперебійне постачання і раціональне використання філії всіма 

видами енергії, а також експлуатацію теплотехнічного, електротехнічного, 
сантехнічного устаткування, енергетичних мереж, утримання в належному 
стані майна, споруд і приміщень підприємства у відповідності з правилами і 
нормами промислової санітарії і пожежної безпеки, а також відповідає за 
керівництво дільницею обслуговування будівель, споруд та прилеглої 
території.

4.3 Точне і своєчасне виконання приписів енергетичних інспекцій, які 
направлені на покращення стану енергогосподарства філії і раціональне 
використання електроенергії.

4.4 Дотримання філією встановлених норм і лімітів споживання 
електричної енергії та також правильність обліку її споживання.

4.5 Невиконання працівниками цієї дільниці норм і правил з охорони 
праці, а також за додержанням Правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.6 Планування закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до завдань 
та функцій щодо виробничої діяльності.

4.7. Використання своїх службових повноважень або свого становища та 
пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для 
себе чи інших осіб;

4.8. Використання будь-якого майна філії чи його коштів в приватних 
інтересах;
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4.9. Вимагання або отримання будь-якої неправомірної матеріальної або 
нематеріальної вигоди (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із 
здійсненням своїх посадових обов’язків;

4.10. Вчинення будь-яких дій, які прямо або опосередковано 
підбурюють інших працівників до порушення вимог Закону «Про 
запобігання корупції» чи Антикорупційної програми;

4.11. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх 
осіб від юридичних або фізичних осіб (безпосередньо або через інших осіб) у 
зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та 
пов'язаними з цим можливостями;

4.12. Розголошення або використання в інший спосіб після звільнення у 
своїх інтересах інформації (конфіденційної), яка стала відома у зв'язку з 
виконанням своїх повноважень, договірних зобов'язань, крім випадків, 
встановлених законом

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Начальник дільниці обслуговування будівель, споруд та прилеглої 
території повинен знати:

Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші 
керівні матеріали з організації енергетичного обслуговування філії, 
організацію енергетичного забезпечення в філії, систему планово- 
запобіжного ремонту та раціональної експлуатації устаткування, виробничі 
потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режим 
роботи енергетичного устаткування, енергоспоживаючих установок, правила 
їх експлуатації, порядок і методи планування роботи устаткування та 
проведення ремонтних робіт, положення, інструкції та інші керівні матеріали 
з розроблення та оформлення технічної документації, правила прийому і 
здавання устаткування після монтування і ремонту, вимоги раціональної 
організації праці під час експлуатації, ремонту енергетичного устаткування, 
порядок розроблення норм витрат паливно-енергетичних ресурсів, порядок 
укладення договорів щодо забезпечення філії усіма видами енергії, 
організацію виробництва, праці та управління, основи трудового 
законодавства, нормативно -  правові акти з охорони праці, вимоги 
державного стандарту системи управління якістю ДСТУ 180 9001.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

На посаду начальника дільниці призначається особа, яка має повну 
вищу технічну освіту за відповідною галуззю знань (магістр, спеціаліст). 
Стаж роботи за фахом не менше 3-х років або стаж роботи за фахом в інших 
сферах не менше 5-ти років, яка пройшла навчання з питань технічної 
експлуатації, правил пожежної безпеки і охорони праці та яка має групу 
допуску не менше IV до 1000 В з електробезпеки.
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7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ (ЗА ПРОФЕСІЄЮ)

7.1. З підрозділами ДП «АМПУ»:
Для виконання обов’язків та реалізації прав начальник дільниці 

взаємодіє безпосередньо з усіма підрозділами, працівниками та посадовими 
особами ДП «АМПУ» з усіх питань, пов’язаних з виконанням своїх 
посадових обов’язків.

7.2. З заступником начальника з розвитку портової інфраструктури:

Надає на затвердження річний план-графік планово запобіжних ремонтів 
(ПЗР), інформацію про виконання графіків ПЗР, заявки на обладнання, 
матеріали, запасні частини, кабельну продукцію для ремонтно- 
експлуатаційних потреб, плани організаційних заходів по підготовці філії до 
осінньо-зимового періоду.

Отримує затверджену документацію, інформаційні листи, директивні 
матеріали.

7.3. З централізованою бухгалтерією філії:

Надає інвентарний облік наявності і переміщення майна, що 
обліковується за дільницею.

Отримує акти на списання обладнання, матеріалів та запасних частин.

7.4. Зі службою охорони праці:

Розробляє та надає заходи, направлені на забезпечення правил з охорони 
праці електробезпеки пожежної безпеки при виконанні робіт на об’єктах 
філії.

7.5. З відділом організації закупівель та договірної роботи:

Надає документацію для проведення процедур закупівель відповідно до 
вимог положення про здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у філії 
«Октябрьск» державного підприємства «Адміністрація морських портів 
України» (адміністрації спеціалізованого морського порту «Октябрьск»)

7.6. З відділом управління персоналом, організації праці та заробітної
плати:

Надає графіки виходу на роботу підлеглого персоналу та графіки
відпусток на погодження.

7.7. З планово-економічним відділом:
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Надає на погодження план витрат по дільниці, план капітальних 
інвестицій по дільниці та план витрат на проведення ремонтів по об’єктах 
філії на наступний рік.

7.8. З дільницею автотранспортного забезпечення:
Надає заявки на авто техніку.

7.9. З сектором пожежної та техногенної безпеки:
Надає: на погодження наряд-допуск на виконання вогневих робіт.
Отримує: погоджений наряд-допуск.

7.10. З сектором екологічної безпеки:
Надає: відомості про виконання вимог з охорони навколишнього 

середовища та інформацію про виконання природоохоронних заходів.
Отримує: відомчу нормативно-технічну документацію та вимоги з 

додержання природоохоронних норм та правил.
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