
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ НУЦЗ України 
від 13.04.2016 № 80 

 
Положення про 

1 комунально-експлуатаційне відділення 
Національного університету цивільного захисту України 

 
1. Загальні положення 
1.1 Це положення визначає правовий статус 1 комунально-

експлуатаційного відділення (далі - 1 КЕВ), його права, завдання, функції і 
структуру. 

1.2 1 КЕВ є структурним підрозділом Національного університету 
цивільного захисту України. 

1.3 1 КЕВ безпосередньо підпорядковується першому проректору 
університету та безпосередньо координується начальником відділу 
організації експлуатації нерухомого майна. 

1.4 У своїй діяльності 1 КЕВ керується Конституцією та законами 
України, указами Президента України і постановами Верховної Ради 
України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, Статутом університету, іншими нормативно-правовими актами, а 
також цим Положенням. 

2. Основні завдання 
2.1. Своєчасне та повне забезпечення життєдіяльності та 

навчального процесу в сфері діяльності відділення;  
2.2. Організація регулярного надходження необхідного об’єму 

енергоносіїв та води від комунальних підприємств міста; 
2.3. Облаштування, утримання, експлуатація і обслуговування 

нерухомого майна, інженерно-комунальних мереж, сантехнічного 
обладнання, а також газового господарства Університету з урахуванням 
дотримання норм пожежної безпеки, охорони праці та екологічної безпеки; 

2.4. Здійснення заходів щодо покращення житлово-побутових умов 
курсантів та студентів, а також умов для роботи професорсько-
викладацького складу, навчально-допоміжного складу, працівників та 
службовців; 

2.5. Своєчасне подання заявок на придбання необхідної кількості 
ремонтного матеріалу, інструменту та контроль за їх обгрунтованим 
списанням; 

2.6. Забезпечення проведення капітальних і поточних ремонтів 
інженерного обладнання в будівлях, спорудах, приміщеннях та на 
території Університету; 

2.7. Дотримання естетичного стану в учбових, службових та 
допоміжних приміщеннях, а також на території Університету; 

2.8. Надання пропозицій до заходів господарчого забезпечення 



цивільної оборони та мобілізаційної роботи в Університеті. 
3. Функції 
3.1. Виконує поточні та перспективні плани ремонту нерухомого 

майна та інженерно-комунальних мереж Університету; 
3.2. Безпосередньо відповідає за облаштування, утримання, 

експлуатацію, розвиток навчально-матеріальної бази Університету; 
3.3. Своєчасно представляє в ДСНС України звіти по витратам 

енергетичних ресурсів та води Університету; 
3.4. Контролює діяльність всіх структурних підрозділів 

Університету з питань облаштування, використання, обліку, збереження 
всього наявного в Університеті комунального майна, матеріальних засобів, 
обладнання та матеріальних ресурсів, які входять в сферу господарювання 
відділення; 

3.5. Надає пропозиції до укладання договорів з виконання робіт, 
послуг з метою розвитку навчально-матеріальної бази Університету та 
належного зберігання нерухомого майна; 

3.6. Бере участь у щорічній інвентаризації товарно-матеріальних 
цінностей,  які знаходяться на балансі Університету; 

3.7. Не допускає розпиленню та неоправданого списування 
матеріальних цінностей і витратних матеріалів; 

3.8. Контролює облаштування, утримання інженерних комунікацій, 
водостоків, водопроводів, каналізації. 

4. Права та обов’язки 
4.1. Вимагати від усього особового і перемінного складу 

Університету бережного ставлення до комунального майна, інженерних 
комунікацій та всіх інших матеріальних засобів Університету; 

4.2. Доповідати  керівництву відділу організації експлуатації 
нерухомого майна про всі випадки порушення і  недотримання санітарно-
гігієнічних норм, відповідних екологічних нормативів, вимог та правил, 
охорони праці, норм пожежної безпеки, халатності або необережності 
стосовно матеріальних засобів, енергоносіїв та води; 

4.3. Вносити у встановленому порядку представлення ректору про 
прийом, переміщення, звільнення працівників 1 КЕВ, після узгодження 
начальником відділу організації експлуатації нерухомого майна та першим 
проректором Університету; 

4.4. Розробляти та затверджувати посадові інструкції працівників 1 
КЕВ з урахуванням дотримання відповідних вимог, нормативів та правил 
пожежної, екологічної безпеки та норм охорони праці; 

4.5. Надавати ректорові, після погодження з начальником відділу 
організації експлуатації нерухомого майна та першим проректором, 
інформацію щодо заохочення чи накладання дисциплінарних стягнень 
працівників 1 КЕВ; 

4.6. Вносити пропозиції ректору з погодженням начальника відділу 
організації експлуатації нерухомого майна, щодо покращення роботи 
1 КЕВ; 



4.7. Проводити службові розслідування за фактами порушення 
трудової дисципліни підпорядкованих працівників, знищення 
матеріальних цінностей. 

5. Керівництво 
5.1. 1 комунально-експлуатаційне відділення очолює начальник 1-го 

комунально-експлуатаційного відділення, який призначається та 
звільняється з посади наказом ректора університету. 

5.2. На посаду начальника 1 комунально-експлуатаційного 
відділення призначається особа, яка має вищу освіту за фахом та стаж 
роботи в сфері господарчого забезпечення — не менше 3 років; 

5.3. Компетенція керівника, його права і обов’язки: 
5.3.1. Утримання, експлуатація і обслуговування нерухомого майна 

університету, інженерно-комунальних мереж, сантехнічного обладнання,   
а також газового господарств; 

5.3.2. Належне утримання внутрішнього пожежного 
водопостачання, пожежних дробин та гідрантів на об’єктах і території 
університету; 

5.3.3. Утримання в належному стані евакуаційних шляхів виходу; 
5.3.4. Своєчасне та належне забезпечення підрозділу матеріальними 

цінностями, які необхідні для виконання функціональних обов’язків 
підлеглого складу та усунення аварій на комунально-інженерних мережах 
університету; 

5.3.5. Виконання у підпорядкованому відділенні Законів України, 
постанов уряду, наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок ДСНС 
України з питань охорони праці, пожежної безпеки та санітарного стану і 
несе персональну відповідальність за дотримання їх у підрозділі; 

5.3.6. Своєчасне, належне, економне та доцільне використання 
матеріальних цінностей при роботі підлеглих; 

5.3.7. Належне утримання, експлуатацію і ремонт казармено-
житлового і аудиторного фонду, комунальних забудов і обладнання, а 
також інженерно-комунальних мереж; 

5.3.8. Своєчасне обслуговування і ремонт інженерно-комунальних 
мереж, сантехнічного, столярних виробів та меблі; 

5.3.9. Несення персональної відповідальності за стан охорони праці, 
здійснює безпосереднє  керівництво з охорони праці, проводить роботу і 
здійснює контроль  за дотриманням Законодавства України, постанов 
Уряду, наказів, розпоряджень, інструкцій з питань охорони праці в 
підпорядкованому йому підрозділі; 

5.3.10. Якість проведення ремонтних робіт та дотримання норм 
використання матеріалів при їх проведенні. 

6. Організація роботи 
6.1. 1 комунально-експлуатаційне відділення проводить свою 

діяльність на основі річних та квартальних планів, які затверджуються 
ректором Національного університету цивільного захисту України. 
Структура та штат 1 комунально-експлуатаційного відділення 



затверджуються наказом ДСНС України. Положення про 1 комунально-
експлуатаційного відділення затверджується наказом ректора. Посадові 
інструкції керівника та працівників 1 комунально-експлуатаційного 
відділення затверджуються ректором. 

7. Взаємодія 
7.1. 1 комунально-експлуатаційне відділення взаємодіє з іншими 

структурними підрозділами університету, ДРЗ ДСНС України, 
комунальними підприємствами міста та організаціями в межах своїх 
компетенцій та в рамках цього Положення. 
 
 
Начальник 1 комунально-експлуатаційного   
відділення О. В. Куц 
  

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Перший проректор університету  
полковник служби цивільного захисту В. В. Коврегін 

 
Начальник відділу організації  
експлуатації нерухомого майна  
полковник служби цивільного захисту В. В. Уманець 
  
Начальник юридичного сектора  
майор служби цивільного захисту В. Д. Тогобицька 
  
Начальник відділу   
адміністративної роботи  
підполковник служби цивільного захисту С. С. Щербак 
 


