
 



І. Загальні положення 

1. Помічник директора з кадрової роботи належить до професійної групи 

«Керівники». Сферою діяльності помічника директора з кадрової роботи є облік 

особового складу в коледжі. 

2. Призначення на посаду помічника директора з кадрової роботи та 

звільнення з неї здійснюється наказом директора коледжу з дотриманням вимог 

Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю. 

3. Помічник директора з кадрової роботи безпосередньо підпорядковується 

директору. 

4. У своїй роботі дотримується та керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про вищу світу», постановами Кабінету 

Міністрів України, наказами та листами Міністерства освіти і науки України,  

Статутом університету, Положенням про Харківський торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ, наказами та розпорядженнями керівництва КНТЕУ та ХТЕК 

КНТЕУ, Правилами внутрішнього розпорядку, Положенням про відділ кадрів 

коледжу і даною посадовою інструкцією. 

 

ІІ. Завдання та обов’язки помічника директора з кадрової роботи 

1. Якісне виконання своїх посадових обов’язків: 

− організовує управління формуванням, використанням та розвитком 

персоналу коледжу на основі максимальної реалізації трудового потенціалу 

кожного працівника. Очолює роботу з формування кадрової політики, визначення 

її основних напрямів відповідно до стратегії розвитку коледжу і заходів до її 

реалізації.  

− бере участь у розробленні планів коледжу в частині забезпечення його 

трудовими ресурсами.  

− організовує проведення досліджень, розроблення та реалізацію 

комплексу планів та програм щодо роботи з персоналом з метою залучення та 

закріплення в коледжі працівників потрібних спеціальностей та кваліфікації на 

основі застосування наукових методів прогнозування та планування потреби у 

кадрах, з урахуванням забезпечення збалансованого розвитку виробничої та 

соціальної сфери, раціонального використання кадрового потенціалу з 

урахуванням перспектив його розвитку та розширення самостійності у нових 

економічних умовах.  

− проводить роботу з формування та підготовки резерву кадрів для 

висунення на керівні посади на основі політики планування кар'єри, створення 

системи безперервної підготовки персоналу.  

− організовує і координує розроблення комплексу заходів з підвищення 

трудової мотивації працівників усіх категорій на основі реалізації гнучкої 

політики матеріального стимулювання, поліпшення умов праці, підвищення її 

змістовності та престижності, раціоналізації структур та штатів, зміцнення 

дисципліни праці.  

− визначає напрями роботи з управління соціальними процесами в 

коледжі, створення сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі, 



стимулювання та розвитку форм участі працівників у навчальному процесі, 

створення соціальних гарантій, умов для ствердження здорового способу життя, 

підвищення змістовності використання вільного часу працюючих з метою 

підвищення їх трудової віддачі.  

− забезпечує організацію та координацію проведення досліджень щодо 

створення нормативно-методичної бази управління персоналом, вивчення та 

узагальнення передового досвіду в сфері нормування та організації праці, оцінки 

персоналу, профорієнтації та профвідбору, практичного упровадження 

методичних та нормативних розробок.  

− контролює додержання норм трудового законодавства у роботі з 

персоналом.  

− консультує керівників вищого рівня, а також керівників підрозділів з усіх 

питань, пов'язаних з персоналом.  

− забезпечує періодичну підготовку та своєчасне подання аналітичних 

матеріалів з соціальних та кадрових питань в коледжі, складання прогнозів 

розвитку персоналу, виявлення проблем, що виникають, та підготовку можливих 

варіантів їх рішення.  

− забезпечує постійне удосконалення процесів управління персоналом в 

коледжі на основі впровадження соціально-економічних та соціально-

психологічних методів управління, передових технологій кадрової роботи, 

створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації 

кадрової документації, застосування засобів обчислювальної техніки, комунікацій 

та зв'язку.  

− здійснює методичне керівництво та координацію діяльності структурних 

підрозділів коледжу, які забезпечують управління персоналом. 

− організовує проведення необхідного обліку та складання звітності.  

2. Економне ставлення до ресурсів, які використовуються в процесі 

виконання своїх посадових обов’язків. 

3. Дотримання чинного законодавства України в сфері освіти, правил 

охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, правил поводження з 

електроприладами. 

4. Зберігання конфіденційності інформації, отриманої в процесі 

виконання посадових обов’язків. 

 

ІІІ. Права 

  Помічник директора з  кадрової роботи має право: 

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва коледжу, що 

стосуються діяльності відділу кадрів. 

2. Вносити на розгляд директора коледжу пропозиції щодо покращання 

діяльності коледжу. 

3. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів 

коледжу та інших працівників необхідну інформацію. 

4. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи. 



5. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів 

коледжу. 

6. За посадою може виконувати роботи в комітеті з конкурсних торгів 

коледжу. 

 

ІV. Відповідальність 

Помічник директора з кадрової роботи несе відповідальність за: 

1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що 

передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним 

законодавством України про працю. 

2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, 

визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 

3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством України про працю. 

4. Дотримання трудового законодавства при прийомі, переведенні, 

звільненні робітників коледжу. 
 

5. Правильне та своєчасне оформлення документів, які виходять з 

відділу кадрів. 

6. Достовірність довідок та звітності, які надаються до вищих установ. 

7. Невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку коледжу. 

8. Невиконання інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки та 

виробничої санітарії. 

 

V. Помічник директора з кадрової роботи повинен знати: 

1. Закони України, інші нормативно-правові акти, Статут КНТЕУ, 

Положення про Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, накази та 

розпорядження керівництва КНТЕУ, які пов’язані з виконанням посадових 

обов’язків, Правила внутрішнього розпорядку, Положення про відділ кадрів, дану 

посадову інструкцію. 

2. Методичні матеріали з обліку і руху персоналу.  

3. Законодавство про працю, структуру і штат коледжу.  

4. Порядок  ведення і зберігання трудових книжок і особових справ 

працівників коледжу.  

5. Структуру підприємства і його підрозділів.  

6. Стандарти уніфікованої системи діловодства, організаційно-розпорядчої 

документації.  

7. Чинне законодавство про приймання, переведення та звільнення 

працівників.  

8. Порядок обліку особливостей переміщення кадрів і складання 

установленої звітності.  

9. Порядок установлення назв професій працівників, загального і 

безперервного стажу певної роботи, пільг, компенсацій працівникам.  

10. Порядок ведення банку даних про працівників коледжу. 



11. Комп’ютерні технології та володіння ними: Windows all, MS Office, 

Word, Excel, Інтернет. 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги 

Помічник директора з кадрової роботи: Повна вища освіта (магістр, 

спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - 

не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років.  
 

 

VІІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

1. За відсутності помічника директора з кадрової роботи його обов’язки 

виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних 

прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього 

обов’язків. 

2. Для виконання обов’язків та реалізації прав помічник директора з 

кадрової роботи взаємодіє з усіма структурними підрозділами коледжу в 

залежності від розподілу обов’язків та покладених завдань, а також 

Міністерством освіти і науки України, Київським національним торговельно-

економічним університетом та установами, що регламентують діяльність 

навчального закладу та взаємодія з якими забезпечує надання якісних освітніх 

послуг.  

 

 

 

З інструкцією ознайомлений(а) : 

 


