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Про вдосконалення організації
поточних ремонтів

У зв'язку зі створенням окремих (поза структурою ремонтно-експлуатаційної
дільниці (РЕД)) бригад для проведення поточних ремонтних робіт (у складі студмістечка
та інших):
НАКАЗУЮ:
1.

За

керівником

ремонтно-експлуатаційної

дільниці

залишити

функції

забезпечення окремих бригад будівельними матеріалами, інвентарем, робочим одягом
згідно

службових

записок,

що подаються

на

ім'я

керівника

РЕД

директором

студмістечка, начальником групи технічного нагляду за станом будівель і споруд, іншими
відповідними особами у безпосередньому підпорядкуванні яких є відповідні бригади, а
також функції щодо обрахування обсягів виконаних ремонтних робіт, оформлення
відповідної звітної документації (акти списання, дефектні акти, звіти форми М-29, акти
переробки розчинів тощо).
2. Начальнику ПФВ Новітченко Т.С. своєчасно розраховувати та доводити до
керівника РЕД та керівників інших структурних підрозділів, у підпорядкуванні яких є
окремі ремонтні бригади малярів, додатковий щомісячний преміальний ФОП малярів,
який визначається у розмірі 35 відсотків від фактичного ФОН малярів РЕД та зазначених
бригад за основною штатною посадою визначеною штатним розписом.

3. Керівникам РЕД та інших структурних підрозділів, в підпорядкуванні яких
знаходяться окремі бригади, преміювання малярів визначати щомісячно

окремими

службовими записками у відповідності до обсягів коштів виділених згідно пункту 2 цього
наказу.
Зазначене преміювання здійснювати наказом ректора (за погодженням з ПФО та
проректорами

за підпорядкуванням), що не виключає

інших видів

матеріального

заохочення у відповідності до діючої нормативної бази.
4. Покласти на керівника РЕД та керівників інших спеціалізованих структурних
підрозділів обов'язки забезпечення інших видів робіт (крім малярно-штукатурних) за
замовленнями посадових осіб, яким підпорядковані окремі бригади.
За необхідності виконання зазначених робіт здійснюється за узгодженням з
начальником ВОБР Бричко М.Я. та /або за розпорядженням проректора з АГР Положія
А.М.
5. Наказ № 309-1 від 12.04.2010 року рахувати таким що втратив силу.
6. Начальнику Загального відділу Рибіній О.І. довести цей наказ до відома
керівників структурних підрозділів зазначених у ньому.
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