
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Інженер з пожежної безпеки ІІ категорії 

служба охорони праці, пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Краматорський ПМ, Краматорське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 забезпечення разом з керівництвом ЛВУМГ, службами, дільницями, фахівцями, 

промисловими майданчиками, формуваннями ЦЗ своєчасної та повної готовності 

ЛВУМГ для виконання поставлених завдань при виникненні надзвичайних ситуацій. 

 Контроль за дотриманням працівниками правил і норм безпеки на об’єктах 

Управління, з метою запобігання надзвичайним ситуаціям та аваріям, допуск до роботи 

сторонніх організацій, ознайомлення працівників Управління з правилами поведінки 

при надзвичайних ситуаціях, аваріях, а також при стихійних лихах, з методами і 

способами надання необхідної допомоги працівникам та діями працівників в 

критичних обставинах. 

 Методичне керівництво і контроль за діяльністю виробничих служб Управління з 

питань цивільного захисту, пожежної безпеки, надзвичайних ситуацій, техногенної 

безпеки. 

 Розроблення комплексних заходів з поліпшення цивільного захисту, пожежної 

безпеки, надзвичайних ситуацій, техногенної безпеки Управління, здійснення 

контролю за їх виконанням. 

 Сумісно з виробничими службами Управління, дільницями, організовує, приймає 

участь у розробці ПЛНА, ідентифікації ОПН, інструкцій про заходи пожежної та 

техногенної безпеки об’єктів. 

 Підготовка інформації, звітів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки, 

надзвичайних ситуацій, техногенної безпеки і надання їх у встановлений термін 

відповідним органам, вищому керівництву, керівництву управління, служби. 

 Організація навчання працівників Управління  з питань цивільного захисту, пожежної 

безпеки, надзвичайних ситуацій, техногенної безпеки. 

 Участь у розслідування аварійних ситуацій та аварій на об’єктах. 

 Організація взаємодії з територіальними та за потребою місцевими органами з питань 

надзвичайних ситуацій, Департаментом з питань ЦЗ, мобілізаційної та оборонної 

роботи ОДА, у Донецькій області, Луганській області, Запорізької та Харківської 

областей.  

 Участь у роботі постійно діючої комісії з перевірки знань працівників підприємства, 

участь в роботі комісії першого рівня контролю за станом безпеки праці Управління. 



Підготовка та видача приписів. Контроль за їх виконанням. Організація виконання 

приписів.  

 

Необхідні навички та знання:   

 Повна  вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст)  

 Стаж роботи за суміжною професією не менше 1 року  

 Володіння  комп’ютером на належному рівні 

 Знання основних комп’ютерних програм (Word, Excel, PowerPoint та інші) 

 Періодичність проходження курсів з питань пожежної безпеки та цивільного захисту. 

 

Особисті компетенції: 
 Цілеспрямованість. Готовність відповідати за наслідки власних дій. Відповідальність. 

Обов'язковість. Точність. 

. 

Ми пропонуємо:   

 Участь в проєктах державного та міжнародного значення;   

 Можливість горизонтального та вертикального росту;   

 Медичний супровід: штатний лікар та медичне страхування;   

 Компенсація оренди житла у випадку релокації;   

 Офіційний дохід (фіксований оклад та квартальні бонуси);   

 Додаткові дні відпустки (крім основних 24 днів);   

 Гнучкий графік в рамках 8-годинного робочого дня;   

 Корпоративний відпочинок та командні спортивні заходи (марафони, гонки, 

туристичні поїздки, в тому числі для дітей);   

 Розвиток hard та soft skills за рахунок компанії;   

 Програми розвитку керівників   

   

Підтримуємо політику різноманітності та інклюзивності: керуємось принципом 

рівності прав і можливостей для всіх кандидатів та створюємо робоче середовище, 

в якому враховані відмінності кожного працівника.   
 

Місце роботи: м. Краматорськ, вул. Паркова, 70 (можлива дистанційна робота на час 

воєнного стану, за додатковим рішенням) 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

nefyodova-vv@tsoua.com   
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