
 

Заступник директора Золотоніського ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки: 

 

 Керує розробленням та подає на затвердження плани потреб закупівель товарів, робіт 

і послуг, капітального будівництва, капітального ремонту та технічних оглядів, заявок 

на забезпечення діяльності та план-графіку аварійно-тренувальних занять згідно з 

ПЛАС; 

 Забезпечує роботу з проектними організаціями та узгоджує розроблену проектно-

кошторисну документацію, виконання робіт з капітального і поточного ремонту, 

контроль відведення земельних ділянок під будівництво та відшкодування збитків  

землекористувачам; 

 Контролює зберігання і комплектність одержаних від постачальників матеріальних 

цінностей, які знаходяться на складах ЛВУМГ; 

 Забезпечує пооб’єктний облік ремонтних, будівельно-монтажних робіт та інших 

кошторисних витрат, нагляд за станом виробничих і житлових будівель; 

 Керує діяльністю підпорядкованих працівників, контролює результати їх роботи; 

 Забезпечує організацію будівництва та ремонтів,  розроблення нарядів-допусків на 

роботи підвищеної небезпеки, проведення аварійно-тренувальних занять; 

 Здійснює нагляд за ходом виконання робіт та прийняття в експлуатацію об’єктів, 

будівництво яких закінчене; 

 Організовує розроблення інструкцій з охорони праці, розроблення, узгодження та 

затвердження ПЛАС на об’єктах будівництва; 

 Організовує роботу по плануванню та забезпеченню служб ЛВУМГ матеріально-

технічними ресурсами для їх виробничої діяльності; 

  Аналізує стан виконання планів капітального будівництва та ремонтів, причини 

несправності обладнання, аварій, нещасних випадків, профзахворювань потреби 

працівників у спецодязі; 

 Вживає заходів щодо організації забезпечення харчування працівників ЛВУМГ; 

 Забезпечує організацію ведення складського господарства ЛВУМГ; 

 Забезпечує виконання завдань щодо приймання, транспортування та безперебійного 

постачання газу магістральними газопроводами. 

 

Необхідні навички та знання: 

 Повна вища технічна освіта  

 Досвід роботи в енергетиці/нафтогазовій галузі не менше 5 років 

 Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня – не менше 3 років 

Повинен знати: 

 Основні технологічні процеси та наявні технічні потужності ЛВУМГ 

 Обсяги транспортування газу споживачам України та транзиту газу іншим ЛВУМГ 

 Витрати на виробництво та інші напрямки використання грошових коштів 

 Потреби у матеріально-технічних ресурсах 

 Стратегічні, поточні плани та перспективи розвитку ЛВУМГ 

 Виробничу та організаційну структуру ТОВ «Оператор ГТС України» 

 Порядок розробки та затвердження планів робіт ЛВУМГ 

 Порядок укладання та виконання господарських договорів 

Надсилайте резюме з мотиваційним листом до 10:00 04.01.2021 року на пошту melnyk-

ke@tsoua.com 


