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 - Бухоблік та оподаткування в будівництві; 

 - Вимоги про захист навколишнього середовища; 

 - Основи економіки, організації виробництва, праці та управління; 

 - Трудове законодавство: 

 - Форми і системи оплати праці; 

 - Порядок укладення та виконання цивільно-правових договорів; 

 - Порядок складання і узгодження бізнес-планів виробничо-господарської та 

фінансово-економічної діяльності будівельної організації; 

 - Стандарти діловодства (класифікацію документів, порядок оформлення, реєстрації, 

проходження, збереження й ін); 

 - Порядок використання засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; 

 - Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту. 

Керівник будівельної організації у своїй діяльності керується: 

 - Статутом підприємства; 

 - Цією посадовою інструкцією. 

Керівник будівельної організації підзвітний секретареві ради засновників. 

Під час відсутності керівника будівельної організації (відрядження, відпустка, 
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хвороба, тощо) його посадові обов'язки виконує заступник, який призначається в 

установленому порядку, який несе повну відповідальність за якісне, ефективне та своєчасне 

їх виконання. 

 

 

2. Посадові обов'язки 

Керує відповідно до чинного законодавства України, господарської та фінансово-

економічною діяльністю будівельної організації. 

Визначає заходи та способи вирішення завдань підпорядкованої йому будівельної 

організації. 

Забезпечує своєчасне і якісне виконання будівельною організацією договорів, 

підрядів, зобов'язань. 

Вживає заходів щодо забезпечення будівельної організації кваліфікованими кадрами, 

раціонального використання їх професійних знань і досвіду, створення безпечних і 

сприятливих для життя і здоров'я умов праці. 

Відповідно до трудового законодавства та встановленим порядком приймає і звільняє 

працівників, застосовує заходи заохочення або накладає стягнення, створює умови для їх 

професійного зростання. 

Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, графік відпусток, посадові 

інструкції, виробничі інструкції та інші організаційно-правові документи. 

Координує діяльність підрозділів (служб) будівельної організації. 

Визначає цінову політику в області будівельних робіт. 

Контролює і забезпечує дотримання законності в діяльності будівельної організації, 

своєчасну сплату встановлених податків та зборів, правильне поєднання економічних і 

адміністративних методів керівництва, єдиноначальності і колегіальності в обговоренні та 

вирішенні питань, моральних і матеріальних стимулів підвищення якості будівельних 

робіт, застосування принципу матеріальної зацікавленості і відповідальності кожного 

працівника за доручену йому справу і результати роботи всього колективу, виплату 

заробітної плати у встановлені терміни. 

Спільно з трудовим колективом на основі принципів соціального партнерства 

забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору, дотримання трудової 

дисципліни, сприяє розвитку трудової мотивації, ініціативи та активності працівників 

будівельної організації. 

Вживає заходів щодо дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього 

середовища при виконанні будівельних робіт. 

Здійснює контроль за: 

 - Раціональним витрачанням матеріальних, технічних і трудових ресурсів, 

скороченням витрат і підвищенням якості будівельних робіт; 

 - Дотриманням правил і норм охорони праці та техніки безпеки при виконанні 

будівельних робіт. 

Видає накази (розпорядження) по усіх напрямках діяльності будівельної організації. 

Організовує облік і забезпечує подання звітності про діяльність будівельної 

організації власнику. 

 

3. Права 

 Керівник будівельної організації має право: 

Без оформлення довіреності діяти від імені будівельної організації. 

Представляти інтереси будівельної організації у взаєминах з громадянами, 

юридичними особами, органами державної влади та управління. 

Розпоряджатися фінансовими коштами і майном будівельної організації з 

додержанням вимог, визначених законодавством, статутом організації, іншими 
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нормативними правовими актами. 

Відкривати в банківських установах розрахунковий та інші фінансові рахунки. 

Приймати рішення про прийом на роботу та звільнення з роботи. 

Приймати рішення: 

 - Про притягнення працівників, що порушили трудову дисципліну, винних у 

заподіянні матеріальних збитків організації матеріальної та дисциплінарної 

відповідальності згідно з трудовим і цивільним законодавством України; 

 - Про моральне і матеріальне заохочення що особливо відрізнилися працівників. 

Видавати довіреності на вчинення цивільно-правових угод, представництво і пр. 

У межах, встановлених законодавством України, визначати склад і обсяг відомостей, 

що становлять комерційну таємницю, порядок її захисту. 

 

4. Відповідальність 

Керівник будівельної організації несе відповідальність за: 

Невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків, передбачених 

даною посадовою інструкцією - в межах, визначених чинним законодавством України. 

Заподіяння матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством України. 

Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених 

чинним адміністративним, кримінальним, цивільним законодавством України. 

 
 


