




іншими підрядними організаціями ремонтно-будівельної о напрямку по заключепим 
договорам.

Навчальні приміщення і житлові кімнати укомплектовані новими меблями. У 
навчальних корпусах, студентських гуртожитках триває процес заміни вікон на сучасні 
металопластикові, що дає можливість скороти ти ви грати на опалення.

Завдяки цьому, сучасного вигляду набули корпуси; лабораторії, аудиторії, гуртожитки. 
АГЧ постійно працює над розв’язанням задач по економному витрачанню енергоносіїв, 
безпеки життєдіяльності працівників і студентів. Територія Університету освітлена, 
постійно контролюється охороною.

З метою збереження і охорони матеріальних ц ін н о сте й  та  для здійснення пропускної о 
режиму в Університеті є структури охорони, а також планується впровадження сисіемп 
автоматичних турнікетів на прохідних, що дає можливість не пропускати сторонніх осіб 
в приміщення Університету, який проводиться за пропусками. Територія утримується в 
належному стані у відповідності до Закону України „Про благоустрій населених 
пунктів” та заходів по благоустрою Університету. Постійно висаджуються дерева, кущі, 
весною квіти.
Проводяться обстеження технічного стану будівель і споруд, особлива увага звертається 
на забезпеченість приладами опалення, ефективність їх роботи, рівень протипожежного 
захисту, забезпеченість первинними засобами пожежогасіння, технічну укріпленість, 
відповідність електромереж та електроустаткування , газового господарства, вимогам 
норм і правил їх безпечної експлуатації.

Працюючим забезпечується комфорт і безпечність праці.

Загальні положення

Адміністративно-господарська частина (АГЧ) є об'єднанням структурних 
підрозділів, відповідальних за господарське забезпечення навчального процесу, 
безперервну роботу інженерних систем та обладнання, побут та відпочинок студентів, 
співробітників університету. АГЧ підпорядковується проректору з науково-педагогічної 
роботи та соціальних питань, який призначається та звільняється з посади наказом 
ректора університету. У своїй роботі адміністративно-господарська частина керується 
чинним законодавством України, Статутом Університету, наказами Міністерства освіти 
України, ректора, даним положенням та затвердженими ректоратом планами робіт.

Структура

До складу адміністративно-господарської частини входять і підпорядковані:

• відділ технічного забезпечення господарських комунікаційних систем:
• спеціалісти матеріально-технічного постачання:
• транспортна дільниця;
• спеціаліст, відповідальний за охорону об’єктів Університету;
• служба головного енергетика;
• спеціаліст з охорони праці та техніки безпеки;
о спеціаліст з пожежної безпеки та безпечної експлуатації газового господарства;
• ремонтно-будівельна дільниця;
о коменданти навчальних корпусів та гуртожитків.












