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Здiйснюс безпосередньо поточне керiвництво пiдприсмством.
орrанiзовус та координу€ його виробничо-господарську.
сочiально-побутову, фiнансову та iншу лiяльнiсть. Забезпечус
коорлиначiю та контроль за виконанням завдань. передбачених
законодавство!1 та cтaryTort пiдпри€мства. Контро.rюс робоr1,
застулника начzl.льника з загzцьних питань, головного бухгалтера.

Заступпик llalIiltbHllKa

Контролrос роботу бухгалтерiТ, вiллiлу по роботi з нежитловим
фондом та технiчного вi.лдiлу пiлприемства.
Контролюс лотримання iнформачiйно'i безпеки в областi
iнформачiйних систем i телекомунiкачiй.
Вживас захолiв щодо забезпечення сталоТ роботи пiдприсмс,гва,

раuiональноlо викорисlання peclpciB. скорочення vатерiапьних.

фiнансових i трулових витрат пiдприсмства.

Головний бухгаптер

Здiйснюс зап}льне керiвництво бухгалтерiсю, забезпечуt,
органiзаuiю бl,хгалтерського облiку на пiлприсмствi. Контролюс
на.]хо:ження та вибlтrя грошових коштiв. vатерiаlьно-технiчних
цiнностей. основних фонлiв та iнших активiв пiлприемства. Готчс
бухгалтерську та податкову звiтнiсть.
Контролюс iнформачiйно-економiчнi матерiа,rи у вищi iнсталчiТ.
Складас штатний розпис пiлприсмства згiдно нормативних
локуменriв. роrробляс положення про оплаtу правчi. короrюr
правильнiсть використання фонлу заробiтноТ rr,Tати. Складас

фiнансовий ллан пiдприсмства, аналiзус його виконання,
Проволить аналiз lоспо.]арськоТ .]iяльностi пiлприсмсlва,
Контро.,tю( на:ання iнфорvаuiно-еконоviчних матерiалiв в вишi
iнстанцiТ,
Забезпечlr зберiганtu б5 хгалтерських loKl MeHTiB. а 1aKoti
офорчлення i з:ачiiх у BcTaHoB_,leHov) поря,лку в apxiB.

Нача.,Iьник вiллiлу по роботi з

нежитловим фондом

Здiйснюс загальне керiвничтво вiддiлом по роботi з нежитловим

фонлоv га забезпечу( виконання завдань. покладених на вiддi.r.
Залучас в установленому порялку фахiвцiв, експертiв, науково-
,аослiлнi усrанови лля вирiшення питань. якi вхолять до
компетенчiТ вi,л.лiлу.

Орlанiзуr роботу з документами у вiлповiлностi ] чинним
законодавством. вiдповiдас за зберех(ення та .достовiрнiсть
локументiв.
Кон tролюс пi:готовк1, lBiTiB з питань. вiднесених ло повнова){ень
вiллiлу.
Контролюt .]одержання прашiвниками вiл-лiлу правил i Hopv
охорони праui. внlтрiшнього трудового розпорядк}. виробничоТ i

трудовот дисциплiни.

Нача-,rьних юрlл,lичного Biлli-r1,

Здiйснюс керiвництво юридичним вi,алiлом, розробляс i готус
документи правового характеру. Органiзус претензiйно-позовну

роботу. захишас iнтереси пiлприсмства у судах, забезпечус
необхi:ною iнфорrrашiсю про зMiHy 1 лiючому законодавсlвi.
вrкива€ заходи щодо стягнення лебiторськоi заборгованостi.
Органiзовrt i контро.lю( робоry ] зверненняvи та
i нформачi it ним н запиталли.
Сприяс сво(часно\.} вжит,lю захо:iв за вi:повi:ничи
_loк) мен lаl4и правоохоронних i контролюючих органiв.
Сприяс правильному застосуванню законодавства про працю,
запобiганню безlосполарносri. )часгь } провеленнi анаriзу
причин Iх виникненн, i пirtоrовцi лок5менriв про вiлшкол5вання
збиткiв.

НачаIьник технiч ного вiллiлу
Здiйснюс загальне керiвниuтво технiчним вiддiлом та забезпечуе
виконання завдань, поtсlадених на вiлiл.
Забезпечус збереження i лравильнiс,гь технiчноi ексгь,tуатачii
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об'€ктiв нежитлового фонду та встановленого в них ycTaTKyBariHJt.

Контролюс слравнiсть i збереження iнженерного обладнання i
контрольно-вим iрювальнttх при.rалiв.
Розробляс i органiзовlс ]ахо-]и шодо eKoHoviT i раuiонального
використання води. тепла й електоенергiТ.
Гоr5t локуvенrи .I]я }кладання логоворiв з пiдприсмсrваvи
постачaLпьникаvи коvуна,]ьних послуr. з пiпря.lниvlt
органiзачiями на проведення ремонту нежитлового фон.r1, та
обсrуговування iнженерного облалнання,
Узгоджус технiчну документацiю на капiтальний ремонт та
реконструкчiю нежитлового фонду, лемонтаж булiвель та споруд.
Забеlпечуt _1отри\!ання прави_t i норм шо:о охорони прачi la
виробничоi caHiTapiT.
Забезпечус облiк i зберiгання на пiдприсмствi технiчноТ
локументаttiТ: проектiв, aKTiB введення об'сктiв в експ"чуатачiю.
технiчних паспортiв. п.rанiв. нормативних локl vентiв.
З-riйснюг контроль за } к_,lа.]анням та виконанняv логоворiв.
пов'язаних з постачаннrlм комунальяих послуг.
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