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посАдовА Iнструкtця
ЗаВiДУВаЧа ГосПодарства Управлiння працi та соцiа-гtьного захисту населення

подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

I. Загальнi положення

1.1. ЗавiдУВач господарства Управлiння працi та соцiального захисту
населення ПодiльськоТ раЙонноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii (да-.li

управлiння) забезпечуе ведення господарськоi дiяльностi управлiння.
|.2.У своiй роботi керу€ться Конституцiею Украiни, законzлми Украiни,

ПОСТаноВами Верховноi Ради Украiни, ук€вами та розпорядженшIмlл Президента
УкраiЪи, постановами та розпорядженнями Кабiнету MiHicT;liB Украiни,
мiжнародними договорами Украiни, iншими нормативно-правовими актами,
Положенням про Управлiння , правилами внутрiшнього службового розпорядку, а
також цiею посадовою iнструкцiею.

1.3. Завiдувач господарства е службовцем управлiння.
1.4. Завiдувач господарства в своiй роботi пiдпорядковуеться начальнику

управлiння.
1.5. Завiдувач господарства призначаеться на посаду

посади наказом начальника управлiння з дотриманням
законодавства УкраТни.

1.6. На посаду завiдувача господарства призначаються
середню спецiа-пьну ocBiTy, без вимог до стажу до роботи.

II. Завдання та обов'язки

Завiдувач господарства:
2. 1. органiзовуе роботу iз господарського обслуговування управлiння;
2.2. органiзовус забезпечення управлiння yciMa необхiдними для його

дiяльностi матерizшьними ресурсами. Бере участь в складаннi договорiв поставок
з матерiально-технiчного забезпечення;

2.З. координуе роботу по усуненню поточних поломок, недолiкiв, якi
перешкоджають роботi управлiння;

2.4. виконуе роботу, пов'язану з пiдготовкою претензiй до постачальникiв у
разi порушення ними договiрних зобов'язань;

2.5. забезпечус зберiгання технiчних засобiв i господарського iнвент?рю,
контролюс стан технiчних засобiв, в р€lзi поломки, надае заявки щодо реМонТУ
комп'ютерноi технiки, оргтехнiки та вiдновлення картриджiв;

2.6. забезпечус своечасне пiдписання aKTiB виконаних робiт З ТОВ
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ккитвськi енергетичнi послуги), кп <керуюча компанiя з обслуговування
ЖИТЛОВОГО фОНдУ Подiльського раЙону м. Киева>>, КП <<КиiЪпастранс)), КП
<Киiвтеплоенерго), ПрАТ кАК кКиiвводоканаJI), АТ <<Укрпошта>>, ГIДТ
КУКРТелеКоМD по електричнiй енергii, теплопостачанню, водопостачанню,
телекомунiкацiйним послугам;

2.7. органiзовуе та контролюе виконання робiт з благоустрою;
2.8. здiйснюе органiзацiю оперативного облiку матерiа-гlьних pecypciB;
2.9. виконуе iншi завдання за дорr{енням керiвництва управлiння;
2.10. забезпечус здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцii;
2.11. не допуска€ розголошення та розкриття в буль який спосiб

персонаJIьних даних фiзичних осiб, якi будуть довiреннi, стануть вiдомi йому у
зв'язку з виконанням службових обов'язкiв.

III. Права

Завiдувач господарства ма€ право:
3.1. користуватися правами i свободами, передбаченими Конституцiею

Украiни, iншими актами законодавства;
З.2. доповiдати нач€Lпьнику управлiння про Bci

недолiки в межах свосi компетенцiТ;
3.3. вносити пропозицii щодо удосконzLлення

передбаченими цими посадовими обов'язками;
роботи, пов'язаноi з

3.4. отримувати необхiдну iнформацiю для виконання cBoix завдань та
обов'язкiв вiд працiвникiв управлiння.

IV. Вiдповiдальнiсть

Завiдувач господарства вiдповiдно до Кодексу законiв про працю УкраiЪи
несе вiдповiда-пьнiсть :

4.1. за порушення труловоi дисциплiни, неякiсне або несвоечасне
виконання посадових обов'язкiв, бездiяльнiсть або невикористання наданих
йому прав, порушення норм етики поведiнки.

V. Взаемовiдносини (зв'язки) за посадою

Для виконання обов'язкiв та реалiзацiТ прав завiдувач господарства
взасмодiс з нач€Lльником управлiння, заступниками нач€Lпьника управлiння,
головним бухгалтером та начальниками вiддiлiв з питань:

5.1. отримання доручень, договорiв, aKTiB звiрок з пiдприемствами-
постачальниками, заявок на канцелярськi приладдя i предмети господарського
вжитку, ремонту комп'ютерноi та оргтехнiки, заправки картриджiв;

5.2. надання iнформачiТ по використанню електроенергii, води, aKTiB -
звiрки з пiдприсмствами постач€шьниками. Видача канцелярськоГо прилаДДЯ i
предметiв господарського вжитку.
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