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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 .Прибиральник службових приміщень належить до професійної групи 
"Робітники".

1.2.Призначення на посаду прибиральника службових приміщень 
здійснюється наказом начальника філії за поданням начальника 
адміністративно-господарського відділу, з дотриманням вимог Кодексу 
законів про працю України та чинного законодавства про працю.

1.3.Прибиральник службових приміщень підпорядковується 
безпосередньо начальнику адміністративно-господарського відділу.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Прибиральник службових приміщень:
2.1.Здійснює прибирання в службових приміщеннях з дотриманням 

санітарно-гігієнічних норм та правил: миє та дезінфікує раковини і туалети, 
иитирає пил, підмітає і миє вручну або за допомогою інших пристосувань 
підлогу, стіни, віконні рами і скло, урни, підвіконня, дверні блоки, меблі, 
сейфи, офісну техніку, збирає та відносить сміття у встановлені для цього 
баки.

2.2.Володіє навиками використання засобів, потрібних для виконання 
поставлених завдань, раціонально використовує миючі засоби згідно 
встановлених норм.

2.3.Зберігає спецодяг та виданий інвентар, стежить за чистотою і 
охайністю особистого одягу.

2.4.Виконує вимоги СУЯ підприємства і стандарту ДСТУ ISO 9001.
2.5.Здійснює практичне, якісне виконання вимог законодавчих і 

нормативних актів з охорони праці згідно Положення про СУОП та виконує 
заходи по усуненню виявлених в процесі контролю недоліків, повідомляє 
начальнику адміністративно-господарського відділу про факти порушень 
вимог з охорони праці, проходить щорічне навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці.

2.6.3абезпечує дотримання вимог Закону України «Про запобігання 
корупції», Антикорупційної програми ДП «АМПУ», та пов’язаних з нею 
внутрішніх документів філії, а також практичну їх реалізацію.

2.7.Не вчиняє та не бере участі у вчиненні корупційних 
правопорушень, пов’язаних з діяльністю філії.

2.8.Утримується від поведінки, яка може бути розціненою, як готовність 
вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю філії.
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2.9. Невідкладно письмово або усно (в тому числі анонімно) інформує 
завідувача сектору із запобігання та протидії корупції, 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.

2.10. Невідкладно інформує в порядку, визначеному Антикорупційною 
програмою та відповідною процедурою, розробленою сектором із 
запобігання та протидії корупції, про виникнення реального, потенційного 
конфлікту інтересів.

2.11. Зберігає в таємниці конфіденційні й особисті відомості, які стають 
відомими йому в процесі роботи.

2.12. Виконує доручення начальника адміністративно-господарського 
відділу в межах кваліфікаційних та освітніх можливостей, а також правила 
внутрішнього трудового розпорядку.

3. ПРАВА

Прибиральник службових приміщень має право:
3.1.Вносити на розгляд начальника адміністративно-господарського 

відділу пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що 
передбачені цією інструкцією.

3.2.В межах своєї компетенції повідомляти начальнику адміністративно- 
господарського відділу про всі виявлені недоліки в діяльності філії та 
вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.3. Вимагати від працівників філії дотримання санітарних вимог.
3.4.Вимагати від керівництва філії сприяння у виконанні своїх посадових 

обов'язків.
3.5. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його 

обов'язків.
3.6.Брати ключ у охоронців від службових кабінетів, що закріплені за 

прибиральником службових приміщень.
3.7.Надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми.
3.8.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.

3.9.Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому 
порядку.
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4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Прибиральник службових приміщень несе відповідальність за:
4.1.Неналежне, несвоєчасне виконання або невиконання своїх 

посадових обов'язків, що передбачені II главою цією інструкцією, - в межах, 
визначених чинним законодавством України про працю.

4.2.Недотримання збереження конфіденційних відомостей і відомостей, 
що становлять комерційну таємницю.

4.3.Недотримання при виконанні робіт вимог Системи управління 
якістю.

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

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

4.6.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.

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

4.8.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.

4.9.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.

4.10.Не дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку філії.
4.11.Недотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і 

виробничої санітарії.
4.12.Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в 

межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 
законодавством України, а також порушення трудової та виробничої 
дисципліни.

4.13.Заподіяння матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним 
цивільним законодавством та законодавством про працю України.
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5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1. Правила безпеки користування миючими, дезінфікуючими засобами 
та експлуатації санітарно-технічного устаткування при виконані 
прибиральних робіт.

5.2. Правила виробничої санітарії та гігієни, протипожежного захисту, 
безпеки праці при виконанні своїх обов’язків.

5.3. Робочу інструкцію прибиральника службових приміщень.
5.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Базова загальна середня освіта, або початкова загальна освіта та 
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

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

Для виконання обов’язків та реалізації прав прибиральник службових 
приміщень взаємодіє безпосередньо з усіма підрозділами, працівниками та 
посадовими особами ДП «АМПУ» з усіх питань, пов’язаних з виконанням 
своїх посадових обов’язків.
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