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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Відділ експлуатації і ремонту систем електропостачання створений у 

відповідності до вимог «Правил безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів» (розділ 1, пункт 3.1.) наказом ректора університету за № 34-ШТ від 

01.12.2009 р.

1.2. У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, 

Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правилами 

безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правилами влаштування 

електроустановок, постановами та розпорядженнями Міністерства палива та 

енергетики України, Правилами користування електричною енергією, Статутом 

університету та даним Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
2.1. Безперебійно забезпечувати постачання всіх структур Тернопільського 

національно економічного університету електроенергією.

2.2. Забезпечувати надійну, безаварійну і економічну роботу енергетичних 

установок шляхом підтримання справного технічного стану енергетичного 

обладнання, споруд, мереж і комунікацій, а також експлуатації їх з вимогами 

відповідних правил і інструкцій.

2.3. Забезпечувати оперативне обслуговування електроустановок, 

електромереж, комунікацій та електрогосподарства об’єктів Тернопільського 

національно економічного університету.

2.4. Забезпечувати оптимальний режим роботи електрогосподарства.

2.5. Дотримуватись встановлених режимів споживання електричної енергії та 

потужності.

2.6. Виконувати приписи органів Держенергонагляду.

2.7. Розробляти плани організаційно-технічних заходів по технічному огляду 

та ремонту електроустановок.

2.8. Розробляти плани організаційно-технічних заходів по економії 

енергоресурсів та вести контроль за їх виконанням.



2.9. Контролювати за проведенням своєчасних і якісних ремонтів 

енергетичного обладнання.

2.10. Приймати участь у плануванні реконструкцій електромереж об’єктів 

університету.

3. ФУНКЦІЇ

3.1. Організовувати згідно вимог «Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів» експлуатацію енергетичного обладнання, силових і 

освітлювальних електромереж університету.

3.2. Здійснювати контроль за раціональним споживанням енергоресурсів.

3.3. Здійснювати планування технічних оглядів і ремонтів електроустановок 

університету.

3.4. Здійснювати контроль за використанням лімітів споживання 

електроенергії, режимів навантаження та режимів споживання.

3.5. Подавати заявки на придбання енергообладнання, матеріалів, запасних 

частин, інструментів та індивідуальних засобів захисту електротехнічного 

персоналу.

3.6. Приймати участь у розробці планів перспективного розвитку 

енергогосподарства, в складанні технічних завдань на проектування нових і 

реконструкцію діючих об’єктів та в розгляді проектів будівництва та реконструкції 

об’єктів.

3.7. Давати висновки щодо розроблених проектів, брати участь у прийманні 

електроустановок, електромереж і кабельних ліній університету в експлуатацію.

3.8. Забезпечувати проведення робіт по захисту підземних споруд і 

комунікацій.

3.9. Організовувати перевірку засобів обліку, захисту і автоматики, а також 

своєчасне випробування об’єктів, підконтрольних Держнаглядохоронпраці.

3.10. Організовувати розробку заходів по забезпеченню надійності та 

економності роботи енергоустановок університету, попередженню аварій, створенні 

сприятливих і безпечних умов праці при їх експлуатації.



3.11. Здійснювати контроль за дотриманням персоналом відділу та правил 

охорони праці, правил техніки безпеки і пожежної безпеки, посадових інструкцій по 

технічній експлуатації електроустановок університету.

3.12. Підтримувати в належному стані та своєчасно коректувати технічну 

документацію енергетичного господарства.

3.13. Здійснювати контроль за своєчасним і якісним проведенням технічних 

оглядів електроустановок університету.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Контролювати виконання наказів і розпоряджень, які стосуються 

обслуговування, монтажу і ремонту енергетичного обладнання університету.

4.2. Контролювати дотримання вимог «Правил безпечної експлуатації 

електроустановок» і «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», 

посадових інструкцій і інструкцій з охорони праці електротехнічним персоналом.

4.3. Відключати від електричних мереж енергетичне обладнання університету, 

технічний стан якого може спричинити виникнення аварій, пожеж чи створює 

небезпеку для життя і здоров'я людей. При відключенні обладнання чи об’єктів 

університету доповідати керівництву університету.

4.4. Приймати участь у розгляді планів перспективного розвитку та проектів 

реконструкції об’єктів університету.

4.5. Не допускати до обслуговування, ремонту і монтажу енергетичного 

обладнання не атестований персонал та осіб, які не мають посвідчень на допуск до 

роботи, не пройшли у встановлені терміни медичний огляд, навчання, інструктаж, 

перевірку знань з охорони праці, Правил технічної і Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів, а також працівників, які не мають відповідної групи 

допуску з електробезпеки.

4.6. Не допускати проведення земляних робіт екскаватором (риття траншей, 

вскриття теплових, каналізаційних і електричних кабельних ліній, корчування 

дерев) на території університету без погодження з проректором з питань соціально- 

економічного розвитку та начальником відділу експлуатації і ремонту систем 

електропостачання.



5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Керівництво діяльністю відділом покладається на начальника відділу, 

який призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора університету.

5.2. Начальник відділу виконує покладені на нього обов’язки посадовою 

інструкцією та контрактом, укладеним з ректором університету, в якому обумовлені 

його повноваження, обов’язки, відповідальність, критерії оцінки та розмір оплати 

праці.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

Здійснює організацію правильної експлуатації і своєчасний ремонт 

енергетичного господарства університету, устаткування і енергосистем; 

безперебійне забезпечення університету електроенергією, газом, водою та іншими 

видами енергії.

7. ВЗАЄМОДІЯ (СЛУЖБОВІ ЗВ’ЯЗКИ) З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ 

ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1. Відділ експлуатації і ремонту систем електропостачання 

підпорядковується проректору з питань соціально-економічного розвитку.

7.2. Відділ співпрацює з відділом кадрів з питань прийому, переведення і 

звільнення працівників відділу відповідно трудового законодавства.

7.3. З відділом прогнозування та маркетингу - з питань дотримання штатної 

дисципліни.

7.4. З відділом постачання - з питань матеріально-технічного забезпечення.

7.5. З бухгалтерією - з питань використання коштів для забезпечення 

виконання технічних питань( повірка лічильників обліку використання 

електроенергії і трансформаторів струму університету, проведення лабораторних 

випробувань електрообладнання університету, кабельних і електроосвітлювальних 

мереж університету, заземлення, опорів петлі «Фаза-Нуль»).
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