
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення  

13.11.2014 № 1233 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ експлуатації та господарського обслуговування  

управління ресурсного забезпечення 

 

1. Відділ експлуатації та господарського обслуговування (далі – відділ) є 

структурним підрозділом управління ресурсного забезпечення. 

 

2. У своїй діяльності відділ керується законами України, постановами 

Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, Регламентом та рішеннями Національної ради, Положенням про 

апарат, Положенням про управління ресурсного забезпечення, цим 

Положенням  та іншими нормативними актами.  

 

3. Основним завданням відділу експлуатації та господарського 

обслуговування є господарське забезпечення виконання Національною радою 

завдань, повноважень і функцій, визначених Законом України “ Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення ”, іншими 

законодавчими та нормативними актами України і дотримання працівниками 

вимог протипожежної безпеки та охорони праці. 

 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань : 

- організовує роботу з підтримання в належному стані адміністративного 

будинку і прилеглих територій та встановленого протипожежного режиму; 

- організовує роботу з охорони службових приміщень та майна, порядок 

пропуску працівників і відвідувачів; 

- здійснює контроль за раціональним використанням майна та його 

збереженням; 

- планує та організовує капітальні й поточні ремонтні роботи приміщень 

адмінбудинку Національної ради; 

- укладає угоди з відповідними організаціями на комунальні послуги та 

контролює  їх виконання; 

- аналізує раціональне використання коштів на закупівлю товарів 

господарського призначення; 

- здійснює контроль за технічним станом внутрішніх електричних мереж, 

водопровідної та каналізаційної мережі, системи опалення; 

- опрацьовує, систематизує та реалізує заявки управлінь та відділів на 

придбання майна та актів на списання застарілих і використаних матеріалів та 

обладнання; 

- проводить інвентаризацію закріпленого за працівниками майна; 
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- здійснює контроль за дотриманням працівниками вимог протипожежної 

безпеки; 

- здійснює постійний контроль за дотриманням працівниками інструкцій  з 

охорони праці; 

- забезпечує господарське обслуговування засідань Національної ради, 

брифінгів, конференцій та прийому делегацій. 

  

5. Відділ експлуатації та господарського обслуговування має право: 

 - вносити пропозиції на розгляд керівництва Національної ради з питань, 

які відносяться до компетенції відділу; 

 - перевіряти стан утримання приміщень, збереження майна в 

адміністративному будинку Національної ради; 

 - вимагати від працівників апарату додержання правил пожежної безпеки 

та охорони праці; 

 - подавати пропозиції щодо укладання угод з відповідними організаціями 

на виконання комунальних, будівельних  та інших послуг, здійснювати 

контроль за якістю  виконання робіт та надання послуг. 

  

6. Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику управління 

ресурсного забезпечення, керівнику апарату, голові Національної ради та його 

заступникам. 

 Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради. 

 

7. Відділ очолює начальник.  

Начальник відділу призначається на посаду наказом голови на підставі 

рішення конкурсної комісії чи на інших підставах, визначених Законом України 

«Про державну службу» та звільняється з посади відповідно до чинного 

законодавства. 

На посаду начальника відділу призначається громадянин України, що 

володіє державною мовою, має вищу освіту відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж 

роботи на державній службі або на керівних посадах не менше 3 років, або за 

спеціальністю в інших сферах не менше 5 років. 

 

8. Начальник відділу експлуатації та господарського обслуговування: 

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ 

завдань і здійснення ним своїх функцій; 

- оформляє документи, необхідні для укладання договорів щодо надання 

комунальних послуг та придбання матеріальних цінностей; 

- періодично проводить перевірку робочого стану протипожежного 

інвентарю та засобів пожежогасіння; 

- бере участь у підборі та підвищенні кваліфікації працівників відділу, 

забезпечує розробку посадових та робочих інструкцій, положення про відділ; 
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- контролює дотримання працівниками відділу правил внутрішнього 

трудового розпорядку; 

-  розподіляє завдання між працівниками та контролює їх виконання; 

- бере участь у нарадах керівництва Національної ради у межах своїх 

повноважень; 

- несе матеріальну відповідальність за закріплене майно; 

- несе персональну відповідальність за санітарно-гігієнічний стан 

приміщень та прилеглої території. 

 

9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи і 

підвищення кваліфікації працівників відділу експлуатації та господарського 

обслуговування, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, 

сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових 

обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими  

матеріалами, іншими посібниками з технічних питань.  


