
 

 

Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області 

Відділ освіти 

НАКАЗ 

м. Первомайський 

 

04.01.2021           № 24 

Про розподіл обов'язків між  

працівниками господарчої 

групи відділу освіти та на 2021 рік 

 

Відповідно до Загальних положень Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій, затверджених наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 зі змінами від 

11.10.2010 № 457, «Про впровадження форм посадових інструкцій» № 1/9-169 

від 15.05.1995 з метою визначення вимог раціонального розподілу обов’язків 

між працівниками господарчої групи відділу освіти, надання їм необхідних 

прав, підвищення відповідальності працівників за доручену ділянку роботи. 

НАКАЗУЮ: 

1. Начальнику господарчої групи, Ю. СТОЛЯР, розподілити та затвердити 

обов’язки між працівниками господарчої групи відділу освіти, для чіткої 

організації роботи, піднесення рівня керівництва та персональної 

відповідальності за конкретні ділянки роботи (додаток 1). 

2. Спеціалісту з охорони праці, І. ПЕТРУНІНІЙ, надати методичну допомогу 

щодо розробки вищезазначених документів. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти       Аліна САДЧЕНКО 

 

 

З наказом № 24 від 04.01.2021 ознайомлені: 

 

_______________ Ю. СТОЛЯР 

_______________ І. ПЕТРУНІНА 



 

Додаток 1 до наказу відділу освіти 

від 04.01.2021 № 24 

 

Посадові обов`язки працівників господарчої групи відділу освіти 

Посадові обов’язки начальника господарчої групи: 

1. Розподіляє функціональні обов’язки між працівниками господарчої групи, контролює їх 

виконання. Керує господарською діяльністю відділу освіти та закладів освіти. 

2. Забезпечує матеріальними цінностями, майном, меблями, інвентарем, спецодягом, 

спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту відділ освіти та заклади 

освіти. Контролює їх зберігання згідно порядку встановленому законодавством України. 

3. Забезпечує своєчасну підготовку закладів освіти до початку навчального року та в осінньо-

зимовий період. 

4. Здійснює поточний контроль за господарським обслуговуванням і належним технічним, 

санітарно-гігієнічним станом споруд, приміщень, майна у відповідності до вимог норм і 

правил безпеки життєдіяльності. 

5. Контролює раціональні витрати матеріалів і фінансових засобів. 

6. Керує роботою з благоустрою, озеленення і прибирання територій закладів освіти. 

7. Спрямовує і координує роботу підпорядкованої йому групи. 

8. Своєчасно складає звітність і веде документацію відповідної ділянки роботи.  

9. Забезпечує дотримання вимог охорони праці під час експлуатації будівель та інших 

приміщень закладів освіти, технологічного, енергетичного та теплового обладнання, яке 

розташоване в них, здійснює їх періодичний огляд і організовує їх поточний ремонт. 

10. За поданням адміністрації закладу освіти забезпечує навчальні кабінети, майстерні, 

побутові, господарські та інші приміщення закладів освіти обладнанням та інвентарем, який 

відповідає вимогам правил і норм безпеки життєдіяльності, стандартам безпеки праці і 

навчання. 

11. Відповідає за пожежну безпеку, організовує дотримання норм пожежної безпеки будівель 

і споруд, слідкує за справністю засобів пожежогасіння, здійснює контроль за своєчасним 

проведенням їх технічного обслуговування, проводить інструктажі з працівниками відділу 

освіти. 

12. Забезпечує проведення контролю за обліком, збереженням протипожежного обладнання. 

13. Організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок, 

електромережі, пристроїв заземлення. 

14. Організовує та розробляє, не менше як 1 раз на 3-5 років, інструкції з охорони праці, 

пожежної безпеки та експлуатації теплових установок і мереж. 

15. Проводить інструктажі з охорони праці на робочому місці з підлеглими працівниками 

господарчої групи. 

16. Бере участь у роботі комісії з навчання та перевірки знань з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, складанні переліку питань для перевірки знань з питань охорони 

праці. 

17. Здійснює розробку посадових інструкцій відповідно до штатного розпису та забезпечує 

ними працівників господарчої групи.  

18. Організовує постачання, відповідно до поданих заявок, спецодягу, спецвзуття та інших 

засобів індивідуального і колективного захисту. 

19. Контролює витрати електроенергії, води, тепла. 

20. Здійснює контроль за робочим станом і безпечною експлуатацією системи 

теплопостачання та вузлу обліку теплової енергії. 

21. Забезпечує: 



- робочий стан системи опалення та вузла обліку теплової енергії; 

- експлуатацію і обслуговування системи опалення і обладнання теплового пункту 

відповідно вимогам ПТЕ теплових установок та мереж; 

- не допущення неефективного використання теплової енергії; 

- упровадження енергозберігаючих і енергоконтролюючих технологій; 

- виконання встановлених договором про використання теплової енергії гідравлічних та 

теплових режимів; 

- облік теплової енергії за допомогою лічильників теплової енергії; 

- навчання один раз на рік з наступною перевіркою знань з ПТЕ теплових установок і мереж 

з робітниками по обслуговуванню, та завідувачами господарств (відповідальна особа за 

тепломережі) закладів освіти один раз на 3 роки з наступною перевіркою знань; 

- проведення інструктажів з робітником по обслуговуванню будівель з охорони праці під час 

роботи в тепловому пункті, з експлуатації теплофікаційного вводу, з ліквідації аварій та 

пожежної безпеки; 

- виконання в зазначені строки зауважень представників Держенергонагляду; 

- своєчасне інформування про виконання приписів, зауважень представників 

Держенергонагляду; 

- виконання вимог ПКП «Тепломережі» у випадку виявлення ними порушень щодо обліку 

споживання теплової енергії; 

- своєчасне розслідування аварій в роботі обладнання теплового пункту і системи опалення; 

- щоденний контроль температури і тиску теплоносія. 

- заходи безпеки при проведенні вогневих робіт. 

Посадові обов’язки старшого інженера з технічного нагляду: 

1. Здійснює технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт і прийманням 

закінчених об’єктів від підрядних будівельних організацій. 

2. Контролює хід виконання планів капітального будівництва, відповідності обсягів, строків 

і якості будівельно-монтажних робіт, а також якості застосовуваних матеріалів, виробів, 

конструкцій, затвердженій проектно-кошторисній документації, робочим кресленням, 

будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці, 

вимогам пожежної безпеки та організації праці, охорони навколишнього середовища. 

3. Бере участь у вирішенні питань про внесення у проекти змін, пов’язаних з упровадженням 

більш прогресивних технологічних процесів, конструктивних рішень, які забезпечують 

зниження вартості і поліпшення техніко-економічних показників об’єктів будівництва, 

реконструкції. 

4. Бере участь у розгляданні та узгодженні змін проектних рішень, які виникають під час 

будівництва, оперативно вирішує питання заміни, у разі потреби, матеріалів, виробів, 

конструкцій (без зниження якості будівельних об’єктів). 

5. Вивчає причини недодержання строків і погіршення якості будівельно-монтажних робіт, 

вживає заходів щодо їх запобігання і усунення. 

6. Здійснює технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об’єктів, 

оформлює необхідну технічну документацію. 

7. Бере участь у роботі комісії з приймання будівельних об’єктів і здавання їх до експлуатації. 

8. Контролює якість усунення будівельними організаціями недоробок, дефектів у 

встановлені комісією строки. 

9. Веде облік закінчених будівельно-монтажних робіт і готує необхідні дані для складання 

звітності про виконання планів капітального будівництва. 

10. Здійснює контроль: 

а) за відповідністю вимогам охорони праці і правилам технічної експлуатації будівельного 

обладнання і механізмів; 



б) за організацією підрядних будівельних і ремонтно-будівельних робіт на території закладів 

освіти. 

в) наявністю актів-допусків на виконання ремонтно-будівельних робіт на діючих об’єктах 

закладів освіти; 

в) за ходом виконання робіт під час будівництва, реконструкції і проведення ремонтних робіт 

на об’єктах закладів освіти; 

г) здійснює контроль за витратою коштів на ремонтно – будівельні та інженерні роботи; 

д) за діяльністю закладів освіти, які проводять ремонтні роботи 

11. Приймає участь у розробці річних планів капітального ремонту, поточних ремонтів 

будівель закладів освіти. 

12. Складає дефектні акти на ремонт будівель закладів освіти.  

13.Бере участь у прийманні виконаних робіт в закладах освіти та перевіряє акти виконаних 

робіт. 

14. Складає кошторисну та необхідну технічну документацію на ремонт будівель, споруд та 

інженерних мереж і веде встановлену звітність. 

15. Здійснює облік та паспортизацію будівель і споруд закладів освіти, вносить до паспортів 

зміни, що мають місце після ремонтів, модернізації і реконструкції. 

16. Укладає договори з підрядними організаціями на проведення ремонтних робіт, а також 

здійснює нагляд з якістю виконання ремонтних робіт.  

17. Приймає участь у забезпеченні якісної та безперебійної роботи систем життєзабезпечення 

(опалення, водопостачання, каналізації, водовідведення) в закладах освіти. 

18. Бере участь у обстеженні готовності закладів освіти до роботи у новому навчальному 

році, осінньо-зимову і весняному періоді.  

19. Складає акти обстежень будівель, споруд та інженерних мереж, а також готує проекти 

наказів щодо усунення під час перевірки виявлених недоліків та порушень. 

Посадові обов’язки економіста господарчої групи: 

1. Забезпечує раціональну організацію обліку господарської роботи і звітності відділу освіти 

та закладів освіти міста Первомайський. 

2. Здійснює проведення комплексного економічного аналізу і оцінки результатів витрат 

теплопостачання, енергопостачання, водопостачання, газопостачання закладами освіти та 

розробляє заходи спрямовані на збереження бюджетних коштів та поліпшення економічних 

показників. 

3. Проводить роботу з удосконалення планування економічних показників діяльності 

підрозділів закладів освіти з питань норм витрат електроенергії, теплопостачання, води та 

газопостачання, досягнення високого рівня обґрунтованості використання обігових коштів. 

4. Здійснює прийом і контроль первинної документації від закладів освіти і готує їх до 

розрахункової обробки. 

5. Веде облік комунальних послуг, результати господарської діяльності, своєчасно 

відображає на рахунках обліку фінансові і розрахункові операції, пов’язані з їх рухом. 

6. Контролює законність, своєчасність і правильність оформлення документації, стежить за 

термінами виконання договірних зобов'язань. 

7. Укладає договори з організаціями постачальниками комунальних послуг, орендарями 

приміщень. 

8. Розраховує, згідно з заключеними договорами, суму орендної плати, вартості наданих 

послуг та виписує  рахунки. 

9. Складає економічно обґрунтовані звітні калькуляції. 

10. Здійснює проведення економічного аналізу господарської діяльності закладів освіти за 

даними обліку і звітності з метою виявлення внутрішніх господарських резервів з метою 

уникнення перевитрат. 



11. Здійснює заходи з попередження матеріальних нестач, незаконного витрачання засобів і 

товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства. 

12. Готує періодичну звітність в установлені терміни. Виконує роботу щодо формування, 

ведення і зберігання бази даних економічної інформації, вносить зміни до довідкової та 

нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних. 

13. Надає працівникам закладів освіти методичну допомогу з питань обліку, контролю, 

звітності і економічного аналізу. Здійснює контроль за ходом виконання планових витрат. 

14. Вивчає законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з планування, обліку 

та аналізу діяльності; організацію планової роботи; порядок розроблення перспективних і 

річних планів господарсько-фінансової діяльності відділу освіти та закладів освіти; планово-

облікову документацію; порядок розроблення нормативів матеріальних, трудових і 

фінансових витрат; методи економічного аналізу та обліку показників діяльності відділу 

освіти і його підрозділів; правила оформлення матеріалів для укладання договорів; 

організацію оперативного і статистичного обліку; порядок та терміни складання звітності; 

досвід раціональної організації економічної діяльності відділу освіти і його підрозділів в 

умовах ринкової економіки; основи трудового законодавства; правила і норми охорони 

праці. 

Посадові обов’язки спеціаліста з охорони праці: 

1. Організовує і координує роботу з охорони праці, здійснює контроль за додержанням у 

структурних підрозділах відділу освіти та закладах освіти законодавчих і нормативних 

правових актів з охорони праці, проведенням профілактичної роботи із запобігання 

виробничого травматизму, професійних захворювань, заходів зі створення здорових і 

безпечних умов праці, за наданням робітникам установлених пільг і компенсацій за умовами 

праці. 

2. Організовує вивчення умов праці на робочих місцях, перевірки технічного стану 

устаткування, запобіжних і захисних пристроїв, здійснює контроль за ефективністю роботи 

вентиляційних систем. 

3. Інформує начальника відділу освіти про стан умов праці на робочому місці, а також про 

прийняті заходи щодо захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.  

4. Приймає участь у комісії з обстеження технічного стану будівель, споруд, інженерних 

мереж, устаткування на відповідність їх вимогам нормативних актів з охорони праці, стану 

санітарно-побутових приміщень. 

5. Перевіряє наявність на робочих місцях засобів колективного і індивідуального захисту 

працівників. 

6. Надає методичну допомогу керівникам їх заступникам та завідувачам господарства 

закладів освіти з питань охорони праці, у складанні списків професій і посад, згідно з якими 

працівникам надаються компенсації і пільги за роботу у шкідливих, важких та 

несприятливих умовах праці. 

7. Бере участь у комісії з проведення атестації робочих місць працівників за умовами праці, 

складає перелік робочих місць, що підлягають атестації, залучає лабораторію щодо замірів 

шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу. 

8. Бере участь у складанні розділу «Охорона праці» колективного договору, здійснює 

контроль за його виконанням, а також виконанням приписів органів державного контролю, 

інших заходів з поліпшення умов праці.  

9. У разі розробки і перегляду інструкцій з охорони праці надає методичну допомогу 

керівникам структурних підрозділів відділу освіти та закладам освіти.  

10. Забезпечує проведення вступного інструктажу при прийнятті працівника на роботу. 



11. Контролює проведення вступного, первинного і повторних інструктажів з охорони праці 

в закладах освіти, навчання і перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 

закладах освіти.  

12. Видає керівникам структурних підрозділів відділу освіти та закладів освіти обов'язкові 

для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержує від них необхідні 

відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці, вимагає відсторонення від 

роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не 

мають допуску до відповідних робіт або не виконують нормативи з охорони праці, зупиняє 

роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів 

виробництва в разі порушень, які створюють загрозу життю і здоров'ю працюючих або 

здобувачів освіти.  

13. Надсилає начальнику відділу освіти та керівникам закладів освіти подання про 

притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.  

14. Бере участь у розробленні проектів перспективних і річних планів з поліпшення умов 

праці.  

15. Забезпечує проведення навчання керівників їх заступників, завідувачів господарства 

закладів освіти, керівників структурних підрозділів відділу освіти з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. 

16. Контролює складання кошторисів витрат на заходи з охорони праці та витрати коштів на 

охорону праці. 

17. Контролює за додержанням правил і норм охорони праці і виробничої санітарії в закладах 

освіти, які будуються або реконструюються. 

18. Надає методичну допомогу при складанні програм навчання працівників безпечним 

методам праці. 

19. Бере участь у розслідуванні та аналізі причин виробничого травматизму, професійних 

захворювань, у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення.  

20. Організовує роботу кабінету з охорони праці та пропаганду заходів з охорони праці і 

виробничої санітарії шляхом проведення лекцій, бесід.  

21. Забезпечує складання звітності з охорони праці.  

22. Контролює проведення в закладах освіти щорічних замірів опору ізоляції 

електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, їх періодичне випробування. 

23.Бере участь у прийманні закладів освіти до нового навчального року та до роботи в 

осінньо-зимовий період, входить до складу комісії. 

24. Контролює організацію роботи щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічного та 

температурного режиму в закладах освіти  

25. Контролює організацію використання спецодягу, спецвзуття та засобів колективного та 

індивідуального захисту в закладах освіти . 

26. Складає проекти наказів щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з питань 

охорони праці. 

27. Вивчає та застосовує в своїй роботі Закони України та інші нормативно-правові акти з 

питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, санітарних правил і норм та 

безпеки життєдіяльності, а також своєчасно корегує свої знання із зазначених питань з 

урахуванням змін, що вносяться до цих документів. 

Посадові обов’язки спеціаліста господарчої групи: 

1. Вивчає та застосовує в своїй роботі Закони України та інші нормативно-правові акти 

з публічних закупівель, а також своєчасно корегує свої знання із зазначених питань з 

урахуванням змін, що вносяться до цих документів. 

2. Організовує роботу тендерного комітету та несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на комітет функцій.  



3. Проходить навчання з питань організації та здійснення закупівель. 

4. Планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель. 

5. Здійснює вибір процедури закупівлі. 

6. Проводить процедури закупівель. 

7. Забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця. 

8. Забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань 

публічних закупівель. 

9. Забезпечує оприлюднення інформації та звітів щодо публічних закупівель відповідно до 

Закону. 

10. Отримує від замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань 

(функцій), пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель. 

11. Своєчасно складає звітність і веде документацію відповідної ділянки роботи. 

12. Укладає договори з організаціями постачальниками, учасниками процедур закупівель 

13. Контролює законність, своєчасність і правильність оформлення документації, стежить за 

термінами виконання договірних зобов'язань. 

Посадові обов’язки інженера-програміста господарчої групи: 

1. Забезпечує правильну технічну експлуатацію, безперервну роботу комп’ютерного 

обладнання. 

2. Розробляє перспективні плани заходів щодо поліпшення експлуатації комп’ютерного 

обладнання. 

3. Здійснює підготовку комп’ютерного обладнання до роботи, технічний огляд окремих 

пристроїв і вузлів. 

4. Складає замовлення комп’ютерного обладнання, запасних частин. 

5. Проводить контроль за своєчасним забезпеченням комп’ютерної техніки запасними 

частинами. 

6. Надає методичну допомогу закладам відділу освіти міста. 

7. Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або 

які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або службових обов’язків. 

8. Дотримується наступних вимог: 

 «Правил улаштування електроустановок»; 

 «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»; 

 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; 

 Державні санітарні правила та норми «Влаштування та обладнання кабінетів 

комп’юторної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на 

персональних комп’ютерах». 

9. На основі аналізу математичних моделей і алгоритмів (постановок економічних та 

інших задач) розробляє програми, які реалізують розв’язання задачі. 

10. Розробляє технологію розв’язання задачі на усіх етапах. 

11. Здійснює вибір мови програмування і перекладання на неї алгоритмів задач. 

12. Визначає інформацію, яка підлягає обробленню на ЕОМ, її обсяги, структуру, макети і 

схеми вводу, оброблення, зберігання і видавання інформації, методи її контролю. 

13. Визначає обсяги і зміст даних тестових прикладів, які забезпечують найбільш повну 

перевірку відповідності програм їх функціональному призначенню. 

14. Виконує роботи під час підготовки програм до налагодження і проводить їх 

налагодження. 

15. Розробляє інструкції для роботи з програмами, оформляє необхідну технічну 

документацію. 

16. Визначає можливість використання готових програмних рішень. 

17. Здійснює супроводження упроваджених програм і програмних засобів. 

18. Розробляє і впроваджує методи і засоби автоматизації програмування, типові і 

стандартні програмні засоби. Надає співробітникам необхідні вказівки, проводить 

консультаційну та роз’яснювальну роботу з питань пов’язаних з роботою оргтехніки та 

програмного забезпечення. 

19. Бере участь у проектних роботах. 



20. Визначає сукупність вхідних даних та виконує роботи їх підготовки, що забезпечують 

урахування максимального числа умов для нормальної роботи комп’ютерних програм. 

21. Проводить налагодження розроблених програм, коригує їх у процесі доопрацювання. 

22. Організовує збір, обробку, аналіз і систематизацію технічної інформації, забезпечує 

високу якість і своєчасність виконання робіт, відповідність технічних засобів діючим 

стандартам, а також сучасним досягненням науки і техніки. 

23. Обслуговує комп’ютерну техніку, проводить діагностику і профілактику з метою 

виявлення і усунення можливих причин виходу техніки із ладу. Визначає причини відмов в 

роботі технічних засобів, готує пропозиції по їх усуненню і попередженню. 

24.  Бере участь у формуванні бюджету на комп’ютерну та оргтехніку, визначає 

необхідність її  закупівлі,  оформляє заявки на закупівлю. Надає консультаційну допомогу 

начальнику відділу та керівнику структурного підрозділу при замовленні оргтехніки, 

враховуючи навантаження на комп’ютерну техніку і доцільність. 

25. Веде моніторинг руху комп’ютерної техніки у відділі освіти та загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

26. Забезпечує захист інформації і інформаційну безпеку у відділі освіти відповідно до 

встановлених інструкцій і розпоряджень, повідомляє начальника відділу освіти про факти 

порушення політики інформаційної безпеки. Бере участь у міських, обласних проектах з 

інформатизації та комп'ютеризації загальної середньої освіти. Надає методичну допомогу 

при проведенні конкурсів та інших заходів, пов'язаних з інформаційними технологіями. 

Відповідає за технічний супровід проведення учнівських олімпіад з базових дисциплін, 

учнівських та професійних конкурсів, семінарів, нарад. 

27. Забезпечує виконання законодавчих, інформаційно-нормативних, інструктивних 

документів із зазначених питань, готує відповідну звітність. 

28. Керує установкою і налагодженням устаткування, забезпечуючи дотримання вимог 

безпечного ведення робіт, бере участь у впровадженні розроблених нових технічних рішень 

і проектів, надає технічну допомогу при монтажі, налагодженні, іспитах і здачі в 

експлуатацію проектованих об'єктів. 

29. Вивчає спеціальну літературу й іншу науково-технічну інформацію, досягнення 

вітчизняної і закордонної науки і техніки, а також досвід експлуатації проектованих об'єктів 

з метою його використання в проведених дослідженнях і розробках. 

30. Створює, обслуговує Web-сторінку відділу освіти.  

31. Несе особисту відповідальність за своєчасне оновлення електронних баз даних та 

інформаційних систем. 

32. Надає необхідну інформацію та статистичну звітність до Департаменту науки і освіти 

щодо інформатизації та комп'ютеризації закладів освіти та відділу освіти. Здійснює 

моніторинг роботи Web-сторінок дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів 

33. Виконує роботи з уніфікації і типізації обчислювальних процесів. 

34. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника. 

 

 

 

 

Начальник господарчої групи     Ю. СТОЛЯР 


