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І. Загальні положення 

1.1. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи (далі – 

Заступник директора) належить до професійної групи керівників. Сферою 

діяльності Заступника директора є організація та контроль забезпечення 

матеріально-технічних та соціально-побутових умов для здійснення освітнього 

процесу в коледжі. 

1.2. Призначення на посаду Заступника директора та звільнення з неї 

здійснюється наказом директора коледжу з дотриманням вимог чинного 

законодавства про працю. 

1.3. Заступник директора безпосередньо підпорядковується директору 

коледжу. 

1.4. У своїй роботі Заступник директора керується Статутом Київського 

національного торговельно-економічного університету, Положенням про 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, наказами та 

розпорядженнями керівництва КНТЕУ та Коледжу, Правилами внутрішнього 

розпорядку ХТЕК КНТЕУ та цією посадовою інструкцією. 
 

ІІ. Завдання та обов’язки Заступника директора  

2.1. Організовує та контролює готовність навчального закладу до нового 

навчального року. Забезпечує наявність дозвільних документів. 

2.2. Організовує роботу комісії з перевірки готовності коледжу до нового 

навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. 

2.3. Забезпечує звітність перед Міністерством освіти і науки України, 

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та 

іншими контролюючими органами. 

2.4. Організовує планування та проведення профілактичних робіт 

інженерно-комунікаційної мережі. 

2.5. Організовує моніторинг стану інженерно-технічних комунікацій 

навчального приміщення та гуртожитку. 

2.6. Контролює технічне забезпечення відеоспостереження в приміщеннях 

коледжу, гуртожитку, на прилеглій території. 

2.7. Організовує та контролює роботу персоналу адміністративно-

господарського відділу. 

2.8. Організовує та контролює роботу з проведення інструктажів серед 

студентів та працівників коледжу. 

2.9. Організовує не менш як один раз на 5 років розробку інструкції з 

охорони праці та техніки безпеки для технічного персоналу, педагогічних, 

науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти. 

2.10. Керує роботою з благоустрою, озеленення і прибирання прилеглої 

території. 

2.11. Контролює здійснення протипожежних заходів, виконання інструкцій 

з техніки безпеки та охорони праці працівників. 

2.12. Контролює санітарний стан приміщень та території коледжу. 

2.13. Організовує роботу зі зміцнення матеріально-технічної бази коледжу. 

Вживає заходів щодо оснащення навчальних лабораторій та кабінетів сучасним 

устаткуванням, технічними засобами навчання. 
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2.14. Контролює проведення ремонтних робіт приміщень та обладнання 

коледжу. 

2.15. Контролює створення належних соціально-побутових умов 

проживання здобувачів освіти в гуртожитку. 

2.16. Забезпечує організацію заходів з безпеки життєдіяльності та охорони 

праці. 

2.17. Забезпечує Коледж приладами пожежної безпеки та контролює їх 

технічний стан. 

2.18. Забезпечує дотримання чинних стандартів, правил, норм з охорони 

праці. 

2.19. Виконує обов’язки голови тендерного комітету. 

2.20. Зберігає конфіденційності інформації, отриманої в процесі виконання 

посадових обов’язків. 
 

ІІІ. Права 

Заступник директора має право: 

3.1. На гарантії, передбачені законодавством про працю та внутрішніми 

документами ХТЕК КНТЕУ. 

3.2. Вносити на розгляд директора пропозиції щодо вдосконалення 

діяльності підрозділу, коледжу.  

3.3. На забезпечення робочим місцем та безпечні умови праці. 

3.4. Отримувати від директора коледжу необхідну та достатню 

інформацію для ефективного виконання покладених завдань та обов’язків. 

3.5. Користуватись матеріально-технічною базою коледжу для виконання 

покладених завдань та обов’язків. 

3.6. Видавати письмові та усні розпорядження, вказівки та вимагати їх 

виконання керівниками підрозділів коледжу. 

3.7. Узгоджувати накази, положення, розпорядження, договори, угоди, 

довідки, листи відповідно до своїх повноважень. 

3.8. Здійснювати контроль діяльності відповідних підрозділів. 

3.9. Вносити директору пропозиції щодо розвитку, вдосконалення 

санітарного стану та матеріально-технічної бази коледжу. 

3.10. Порушувати перед директором питання про заохочення працівників за 

результатами праці, притягнення до відповідальності за невиконання трудових 

обов’язків. 

3.11. Вільно відвідувати будь-які приміщення коледжу для контролю за 

збереженням майна, дотриманням правил пожежної безпеки, виробничої санітарії 

і безпеки праці без порушення нормального перебігу освітнього процесу. 
 

ІV. Відповідальність 

Заступник директора несе відповідальність за: 

4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, 

що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним 

законодавством України про працю. 

4.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в 

межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 
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4.3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним 

цивільним законодавством та законодавством про працю України. 

4.4. Недотримання вимог інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки. 
 

V. Заступник директора повинен знати 

5.1. Заступник директора повинен знати і керуватися у своїй діяльності 

Конституцією України; Законами України, актами Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; 

наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, іншими 

законодавчими та нормативно-правовими актами з питань освіти; трудовим 

законодавством України. 

5.2. Теорію та методику управління персоналом. 

5.3. Правила ведення документації. 

5.4. Законодавство України про працю. 

5.5. Правила, форми та інструкції з охорони праці, техніки безпеки та 

протипожежної безпеки. 

5.6. Нормативно-правові акти щодо охорони праці та пожежної безпеки в 

закладах освіти. 

5.7. Основи комп’ютерних технологій. 

5.8. Правила безпечної експлуатації електроустаткування, правила 

електробезпеки, надання першої медичної допомоги. 

5.9. Вміти користуватись всіма первинними засобами пожежогасіння. 

5.10. Порядок придбання устаткування, меблів, інвентарю, комунікаційного 

приладдя і оформлення розрахунків за послуги. 
 

VІ. Кваліфікаційні вимоги 

6.1. Вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж роботи – не менше 5 років на 

адміністративно-господарських або керівних посадах. 
 

VІІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

7.1. За відсутності заступника директора з адміністративно-господарської 

роботи його обов’язки виконує інший заступник директора, який набуває 

відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на 

нього обов’язків. 

7.2. Для виконання обов’язків та реалізації прав заступник директора з 

адміністративно-господарської 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 закладу освіти та взаємодія з якими забезпечує надання якісних 

освітніх послуг.  

 

З інструкцією ознайомлена   Н. В. Яремчук  
 


