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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1
Положення про відділ головного енергетика визначає правовий
статус, його структуру, завдання, функції, права, обов’язки, компетенції
керівництва та працівників, відповідальність та взаємодію з іншими
структурними підрозділами.
1.2
Відділ головного енергетика є структурним підрозділом
адміністративно-господарської
частини
Дніпровського
національного
університету імені Олеся Гончара.
1.3
Відділ очолює головний енергетик, який безпосередньо
підпорядковується проректору з адміністративно-господарської частини та
головному інженеру.
1.4
У своїй діяльності відділ головного енергетика ДНУ керується
діючим законодавством України,нормативними актами Міністерства освіти і
науки України, указами Президента України і постановами Верховної Ради
України, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора
університету, положенням підрозділів АГЧ, а також іншими нормативноправовими актами та цим Положенням.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Основними завданнями відділу головного енергетика ДНУ є:
2.1
Організація роботи достатнього та безперебійного постачання
електроенергією всіх об’єктів ДНУ.
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2.2 Технічна експлуатація підстанцій, зовнішніх електромереж,
зовнішнього освітлення та електроосвітлення складів і службових будівель.
2.3
Розроблення
основних
напрямів перспективного
розвитку
електрогосподарства, розгляд та погодження технічної документації на
будівництво нових енергетичних об'єктів, реконструкцію та модернізацію систем
енергопостачання ДНУ і його підрозділів.
2.4.
Порядок організації роботи відділу головного енергетика:
забезпечення надійності електропостачання, охоронної та пожежної сигналізації,
телефонних мереж;
- ведення технічної та нормативної документації;
- складання договірних зобов’язань, що стосуються сфери діяльності відділу.

3. ФУНКЦІЇ
3.1. За своєю структурою відділ головного енергетика є допоміжним
підрозділом адміністративно - господарської частини ДНУ.
3.2. До функцій відділу головного енергетика належить:
3.2.1. Управління технічною експлуатацією та всією роботою
електротехнічних пристроїв для забезпечення ДНУ електроенергією, а також
установками зовнішнього освітлення ДНУ та електроосвітлення складів і
службових будівель, навчальних корпусів та гуртожитків, вентиляцій і
кондиціювання повітря.
3.2.2. Організація і проведення у встановлені терміни навчання та перевірки
знань всіх
співробітників за діючими Правилами технічної експлуатації
електроустановок
споживачів
та
Правилами
безпечної
експлуатації
електроустановок споживачів;
3.2.3. Організація і контроль робіт із запобігання забруднення
навколишнього середовища.
3.2.4. Розроблення графіків і забезпечення виконання плановопопереджувальних оглядів і ремонтів енергетичного обладнання та інженерних
мереж.
3.2.5. Розроблення і контроль за виконанням планів організаційних і
технічних заходів з виконання завдань по економії паливно-енергетичних
ресурсів та скорочення їх витрат.
3.2.6. Розроблення добових лімітів енергоспоживання підрозділами ДНУ, та
узгодження їх з відповідальними органами Держенергонагляду.
3.2.7. Складання місячних, квартальних та річних звітів.
3.2.8. Організація інвентарного обліку наявності та руху енергообладнання,
що знаходиться в підрозділах ДНУ, а також його паспортизація.
3.2.9. Участь у випробуваннях і прийманні енергоустановок і мереж в
експлуатацію. Оформлення списання та передачі енергообладнання іншим
організаціям у встановленому порядку.
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4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Права відділу головного енергетика:
4.1 За розпорядженням ректора та узгодженням проректора з
адміністративно господарської частини представляти ДНУ у закладах вищої
освіти та інших організаціях з питань, що входять до його функціональних
обов'язків.
4.2. Користуватися оперативними і звітно-статистичними матеріалами
підрозділів і відділів ДНУ, необхідними для виконання покладених обов'язків.
4.3. Взаємодіяти з усіма підрозділами і посадовими особами університету в
межах своєї компетенції;
4.4. Надавати пропозиції щодо підбору та розстановки кадрів по своєму
профілю діяльності;
4.5. Вносити пропозиції керівництву університету щодо покращення умов
праці згідно своєї діяльності.
4.6. Подавати безпосередньо проректору з адміністративно - господарської
частини
пропозиції про заохочення працівників підрозділу за економне
використання енергії, зразкове утримання та експлуатацію енергообладнання, а
також пропозиції про накладення стягнень при порушенні ними Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів та Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів.
Обов’язки відділу головного енергетика:
4.7. Контролювати діяльність підрозділів ДНУ у частині використання
енергетичних ресурсів та технічної експлуатації енергетичного обладнання.
4.8. Вимикати і зупиняти енергоустаткування, стан якого може викликати
аварію, пожежу, нещасний випадок, або забруднення навколишнього середовища.
4.9. Повідомляти керівників підрозділів ДНУ про перевитрати встановлених
лімітів споживання електроенергії та за погодженням з керівництвом відключати і
зупиняти енергоустаткування.
4.10. Погоджувати видачу дозволів на проведення всіх земляних робіт на
території ДНУ та прилеглої до нього території.
4.11. Права, обов’язки та відповідальність працівників структурного
підрозділу зазначаються в їхніх посадових інструкціях.
5. КЕРІВНИЦТВО
5.1. Відділ головного енергетика очолює керівник - головний енергетик ,
який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора по
університету і знаходиться у підпорядкуванні проректора з АГЧ і головного
інженера.
5.2. На посаду керівника відділу головного енергетика призначається особа,
яка має вищу технічну освіту відповідного напряму підготовки ( магістр,
спеціаліст ) . Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного
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5.3. Головний енергетик має право:
Не допускати до роботи осіб, які не пройшли перевірку знань “Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів і «Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів» і порушують ці правила;
Припиняти роботу електромереж, телефонних мереж, сигналізації,
кондиціювання, вентиляції небезпечних для подальшої експлуатації;
Подавати проректору з АГР пропозиції про притягнення до
відповідальності осіб, що працюють з порушенням вищевказаних Правил.
Видавати спеціалістам підпорядкованих дільниць вказівки з усунення
порушень техніки безпеки.
5.4. Головний енергетик зобов’язаний здійснювати контроль за:
Проведенням
протиаварійних,
приймально-здавальних
і
профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з
вимогами і нормами (ПТЕ);
- Дотриманням питань техніки безпеки;
- Раціональним використанням електроенергії.
- Перевірку знань працівників у встановлені строки;
- Перевірку контрольно-вимірювальних пристроїв;
- Своєчасне та якісне проведення поточного, капітального ремонтів
електроустановок, охоронної та пожежної сигналізації.
6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
6.1. Відділ головного енергетика ДНУ складається з головного енергетика в
якого у підпорядкуванні знаходяться інженери та електромонтери:
- по експлуатації силового і освітлювального обладнання будівель і споруд;
- по експлуатації систем сигналізації зв’язку слабкострумових мереж і КВП.
- по обслуговуванню високовольтних мереж обладнання та зовнішнього
освітлення;
- по експлуатації систем вентиляції і кондиціювання повітря;
- по експлуатації та обслуговуванню телефонних мереж;
6.2. Усі вказівки та вимоги головного енергетика з питань утримання,
експлуатації, ремонту електрообладнання, нормування та лімітування всіх видів
енергії обов’язкові для всіх керівників підрозділів ДНУ і можуть бути скасовані
тільки ректором ДНУ.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
Відділ головного
підрозділами ДНУ.

енергетика

співпрацює

з

усіма

структурними
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Розпорядження головного енергетика у частині дотримання режимів
споживання електроенергії та безпечної експлуатації електроустановок є
обов'язковими для виконання всіма підрозділами ДНУ.
У зв’язку із затвердженням цього Положення, вважати «Положення про
електрогосподарство», затверджене наказом від 2 5 Л 2 0 І& У. № %РЗ таким, що
втратило чинність.

Головний енергетик

Є.О. Бобильов
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