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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Технік електрозв’язку II кат. належить до професійної групи 
«Професіонали».

1.2. Призначення на посаду техніка електрозв’язку II кат. та звільнення з неї 
здійснюється наказом начальника філії «Октябрьск» державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України» (Адміністрація спеціалізованого 
морського порту «Октябрьск») (далі -  філія).

1.3 Технік електрозв’язку II кат. безпосередньо підпорядковується начальнику 
відділу інформаційних технологій.

1.4. У своїй роботі технік електрозв’язку II кат. відділу інформаційних 
технологій керується чинним законодавством України, наказами, методичними, 
нормативними та іншими матеріалами Міністерства інфраструктури України, 
Статутом державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі
-  АМПУ), Положенням про філію, наказами, розпорядженнями та іншими актами 
(рішеннями) Голови ДП «АМПУ», наказами, розпорядженнями та іншими актами 
(рішеннями) начальника філії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
правилами з охорони праці, пожежної безпеки, посадовими інструкціями, 
положенням про відділ.

1.5. В разі тимчасової відсутності техніка електрозв’язку II кат. відділу 
інформаційних технологій виконання його обов'язків покладається на особу, 
призначену наказом по філії, яка відповідає кваліфікаційним вимогам та набуває 
відповідних прав, несе відповідальність за виконання покладених на неї обов'язків.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Технік електрозв’язку І! кат. відділу інформаційних технологій:
2.1. Своєчасно та якісно виконує ремонтні та профілактичні роботи на АТС, 

обладнанні оповіщення та у мережі телефонного зв'язку.
2.2. Забезпечує ведення технічної документації вузла зв’язку, апаратури 

оповіщення цивільного захисту.
2.3. Забезпечує проведення спеціальних вимірювань показників якості 

кабельної мережі електрозв’язку та приведення їх до нормальних рівнів.
2.4. Забезпечує ведення інвентаризаційних відомостей.
2.5. Забезпечує ведення і зберігання на робочих місцях технічної документації 

та виконання у визначені терміни нарядів на роботи, наказів, розпоряджень з 
охорони праці.

2.6. Забезпечує прийом та обробку інформації про вихід каналів зв’язку з 
експлуатації в результаті планових та позапланових ремонтних робіт.

2.7. Перевіряє діюче обладнання, інструмент, робочі місця і приймає відповідні 
дії по усуненню недоліків

2.8. Забезпечує підготовку і організацію постійних і тимчасових робочих місць, 
чистоту та належний порядок на них.
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2.9. Проводить своєчасно і якісно інструктаж та навчання робітників безпечним 
прийомам роботи.

2.10. Забезпечує технічну експлуатацію лінійно-кабельних споруд 
електрозв'язку, лінійно-абонентських споруд, розподільної мережі проводового 
мовлення та радіоточок згідно з правилами технічної експлуатації та іншими 
нормативними документами.

2.11. Забезпечує доведення до виконавців планових завдань та контролює 
виконання їх у визначені терміни.

2.12. Перевіряє паспорти на апаратуру, обладнання та споруди електрозв'язку.
2.13. Забезпечує відновлення зв'язку в установлені терміни при пошкодженнях і 

аваріях, а за відсутності зв'язку інформує за призначенням.
2.14. Здійснює контроль за утриманням обладнання, приладів, інструменту, 

засобів діелектричного захисту відповідно до встановлених вимог.
2.15. Розглядає скарги та здійснює заходи щодо усунення виявлених недоліків і 

причин появи скарг.
2.16. Контролює наявність вимірювальних приладів та правильність їх 

використання.
2.17. Вживає заходів щодо своєчасного та якісного виконання ремонтних робіт.
2.18. Бере участь у перевірці технічного стану електронного устаткування, 

проведенні профілактичного огляду і поточних ремонтів, прийманні устаткування з 
капітального ремонту, а також у прийманні і введенні в експлуатацію нового 
обладнання.

2.19. Виконує окремі доручення начальника філії, заступників начальника філії, 
начальника відділу інформаційних технологій ( далі -  ВІТ).

2.20. Обов’язки з охорони праці:
- дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я 

оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на 
території ДП «АМПУ», підрозділів тощо;

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів, інструкцій з охорони 
праці, правила поводження з ПК, оргтехнікою, а також з обладнанням 
та приладами побутового призначення, в необхідних випадках вміти користуватися

2.21. Забезпечувати виконання вимог системи управління якістю підприємства і 
стандарту ДСТУ 180 9001 в підпорядкованих підрозділах.

2.22. Дотримуватись вимог Закону України «Про запобігання корупції», 
Антикорупційної програми ДП «АМПУ» та пов'язаних з нею внутрішніх документів 
філії, а також забезпечує їх практичну реалізацію.

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

2.24. Утримуватись від поведінки, яка може бути розціненою як готовність 
вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю філії.
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2.25. Невідкладно письмово або усно (в тому числі анонімно) інформувати 
уповноваженого з антикоруппійної діяльності, начальника філії про випадки 
порушення вимог Антикоруппійної 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.

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

2.27. Приймати участь в розробці нормативної документації системи 
управління якістю.

2.28. Проводити постійну актуалізацію документації системи управління якістю 
відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 180 9001.

3. ПРАВА

Технік електрозв’язку II кат. відділу інформаційних технологій має право:
3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що 

стосуються його діяльності.
3.2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по 

вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
3.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі 

виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх 
усунення.

3.4. Вимагати від працівників виробничих підрозділів і служб філії консультації 
з предметної області, в якій працюють відповідні працівники.

3.5. Вносити пропозиції щодо вдосконалення організації робіт при 
використанні засобів, мереж зв’язку, інфраструктури ІТ.

3.6. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених 
на нього завдань.

3.7. Вимагати від всіх працівників, які перебувають у технічних приміщеннях 
ВІТ, виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної 
безпеки.

3.8. Надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми.
3.9. 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 громадські.
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4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Технік електрозв’язку II кат. відділу інформаційних технологій несе 
відповідальність за:

4.1. Невиконання даної інструкції.
4.2. Невиконання наказів, розпоряджень, приписів керівництва філії.
4.3. Невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків, 

невикористання та перевищення повноважень.
4.4. Недотримання вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку філії 

«Октябрьск» ДП «АМПУ».
4.5. Недотримання вимог системи менеджменту якості.
4.6. Невиконання вимог норм і правил з охорони праці, навколишнього 

середовища та пожежної безпеки.
4.7. Незбереження та незадовільний стан доручених посадовій особі майнових і 

технічних ресурсів.
4.8. За розголошення інформації, яка має комерційну таємницю, за 

недотримання вимог зі збереження конфіденційної інформації філії.
4.9. Використання своїх службових повноважень або свого становища та 

пов’язаних з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи 
інших осіб;

4.10. Використання будь-якого майна філії чи його коштів в приватних 
інтересах;

4.11 .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;

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

4.13. 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;

4.14.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.

4.15.Несе матеріальну відповідальність в межах, визначених чинним 
законодавством та відповідним Положенням, яке діє у філії.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Технік електрозв’язку II кат. відділу інформаційних технологій повинен знати:
5.1. Положення про відділ інформаційних технологій.
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5.2. Посадову інструкцію.
5.3. Правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту при експлуатації електронно-обчислювальних машин.
5.4. Нормативно-правові акти та інші нормативні документи, що стосуються 

діяльності ВІТ, експлуатації й обслуговування обчислювальної техніки, засобів 
зв’язку.

5.5. Методичні, нормативні та інші керівні документи з питань технічного 
обслуговування та ремонту лінійних споруд електрозв'язку.

5.6. Правила, інструкції з технічної експлуатації лінійно-кабельних споруд 
електрозв'язку.

5.7. Порядок розробки річних та перспективних планів робіт.
5.8. Техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, 

призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації.
5.9. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

ДП «АМПУ».
5.10. Колективний договір трудового колективу філії.
5.11. Систему управління охороною праці.
5.12. Вимоги державного стандарту системи управління якістю ДСТУ ISO 9001.
5.13. Правила, інструкції, накази керівництва філії, Міністерства 

інфраструктури України, Правилами внутрішнього розпорядку для робітників та 
службовців філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» (адміністрації спеціалізованого 
морського порту «Октябрьск»).

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

На посаду техніка електрозв’язку II кат. призначається особа, яка має базова 
вища або початкова вища освіта а відповідного напряму підготовки (бакалавр або 
молодший спеціаліст) га підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка 
електрозв'язку не менше 2 років.

7. ВЗАСМОВ1ДІІОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ (ПРОФЕСІЄЮ).

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав технік електрозв’язку II кат. 
відділу інформаційних технологій взаємодіє безпосередньо з усіма підрозділами, 
працівниками та посадовими особами ДП «АМПУ» з усіх питань, пов’язаних з 
виконанням своїх посадових обов’язків.

7.2. Технік електрозв’язку II кат. відділу інформаційних технологій 
взаємодіє безпосередньо з відділами та службами філії з питань, пов’язаних з 
виконанням покладених на нього обов’язків.

7.3. Технік електрозв’язку II кат. відділу інформаційних технологій 
взаємодіє з:

підрядними організаціями.
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