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Загальні положення
Завідувача господарства призначає на посаду та звільняє з посади директор  (далі — навчальний заклад).
Завідувач господарства безпосередньо підпорядковується директору навчального закладу.
Посаду завідувача господарства може обіймати особа, яка має відповідну вищу освіту.
Основними напрямами діяльності завідувача господарства є організація господарської діяльності навчального закладу, матеріально-технічне забезпечення навчального закладу, забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці і навчання.
На час відпустки завідувача господарства, його тимчасової непрацездатності (відсутності на роботі з інших поважних причин) виконання його обов’язків забезпечує інший працівник () за розпорядженням директора навчального закладу.
	Завідувачу господарства підпорядковується технічний персонал навчального закладу (). 
	У своїй діяльності завідувач господарства керується Конституцією України; законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою з питань, що стосуються організації господарської роботи навчальних закладів; правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки; статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу; наказами і розпорядженнями директора навчального закладу; цією посадовою інструкцією.
	
	


Завдання та обов’язки
Керує господарською діяльністю навчального закладу. 
Здійснює контроль за господарським обслуговуванням та належним санітарно-гігієнічним станом навчального закладу.
Організовує контроль за раціональним використанням матеріальних цінностей навчального закладу. Забезпечує збереження майна навчального закладу, його відновлення та поповнення.
Вживає заходів щодо забезпечення належних умов навчання та виховання у навчальному закладі.
Бере участь у підготовці звіту щодо надходження та витрачання матеріальних цінностей.
Організовує роботу з благоустрою, прибирання та озеленення території навчального закладу.
Організовує поточний та капітальний ремонт приміщень та будівель навчального закладу, ремонт спортивного та ігрового обладнання, інвентарю, меблів, контролює якість і своєчасність проведення відповідних робіт.
Створює умови для ефективної роботи технічного персоналу навчального закладу.
Спрямовує і координує роботу підпорядкованого йому технічного персоналу навчального закладу, веде облік робочого часу цієї категорії працівників.
Організовує інвентарний облік майна навчального закладу, проводить інвентаризацію майна, своєчасно оформлює звітність та веде відповідну документацію.
Відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98) розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці під час виконання конкретних господарських робіт, узгоджує їх зі службою охорони праці.
Організовує навчання, проводить інструктажі з охорони праці технічного персоналу навчального закладу.
Обладнує куточок безпеки життєдіяльності.
Забезпечує дотримання правил охорони праці, пожежної безпеки працівниками.
Організовує охорону приміщення навчального закладу.
Проходить періодичні медичні огляди.
Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
	
	

Права
Має право:
	Перевіряти роботу працівників, які йому безпосередньо підпорядковані.
У межах своє компетенції давати розпорядження працівникам, які йому безпосередньо підпорядковані.
Порушувати клопотання про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності технічного персоналу навчального закладу за порушення трудової дисципліни та шкоду, заподіяну навчальному закладу.
Вносити пропозиції директору навчального закладу щодо поліпшення господарської роботи у навчальному закладі.
Подавати директору навчального закладу пропозиції про заохочення підпорядкованих йому працівників.
	
	

Відповідальність
Несе відповідальність за:
	Невиконання або неналежне виконання обов’язків відповідно до цієї посадової інструкції.
Порушення трудової дисципліни.
Заподіяння матеріальної шкоди навчальному закладу.
Недотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки. 
	
	

Повинен знати
Нормативно-правові акти, які регулюють господарську діяльність навчального закладу. 
Способи організації фінансово-господарської роботи навчального закладу.
Методи обліку, аналізу і контролю діяльності технічного персоналу навчального закладу.
Правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.
Правила охорони праці та пожежної безпеки.
Правила експлуатації приміщень. 
Основи організації праці. 
	
	

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта відповідного напряму підготовки. Стаж роботи з господарського обслуговування — не менше 1 року.
Володіє знаннями, уміннями і навичками, необхідними для виконання управлінських функцій на посаді, яку обіймає; має високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, загальної культури; володіє ефективними формами, методами організації господарської діяльності навчального закладу; ефективно виконує свої посадові обов’язки.


Взаємовідносини (зв’язки) за професією
Для виконання обов’язків та реалізації своїх прав взаємодіє із:
	Директором навчального закладу. 
Заступником директора з навчально-виховної роботи. 
Педагогічними працівниками навчального закладу. 
Радою навчального закладу. 
Громадськими організаціями. 
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