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1. Загальнi положення
1.1..Щане Положення розроблене на пiдставi IJивiльного кодексу Украiни, ГосподарськоГо
кодексу Украiни, Закону Украiни ,,Про акцiонернi товариства" та СтатУтУ ПАТ

."ЕнЕргопостАчАльнА компАнUI,,житомироБлЕнЕрго".

1,2.

район електричних мереж (в

подальшому РЕМ) е виробничим структурним пiдроздiлом ПАТ,,ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЪНА
КОМПАНIЯ,,ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (в подальшому Товариство).
l.з. Повна назва:
район електричних мереж

пАт ,,ЕнЕргопостАчАл ьнА компАнIя,,житомироБлЕнЕрго".
рЕм.
1.4. Скорочена назва:
1

.5.Мiсцезнаходжен ня :

РЕМ не €

1.6. Юридичний статус:
эсобою.

РЕМ

I.7.

юридичною

здiйснюе свою господарську

дiяльнiсть на пiдставi цього Положення та в межах прав, делегованих йому Товариством.

i.8. РЕМ веде первинний бухгалтерський обiк. РЕМ мас свою IIечатку з назвою РЕМ та
печатки для iнших документiв, кутовий та iншi штампи, поточний рах},нок та поточний
рахунок зi спецiальним режимом використання.
1.9. Керiвництво Товариства делегус йому право вiд iMeHi Товариства укладати договори про
постачання та користування електричною енергiею та iншi договори за окремими
довiреностями.
1.10. Товариство делегуе РЕМ право представляти його iнтереси в органах державноТ влади, в
стосунках з суб'ектами господарськоi дiяльностi в межах делегованих функцiй, вживати
заходи lцодо врегулювання суперечок, представпяти iнтереси Товариства в судах (за
Щовiренiстю), надсилати позови, заяви та здiйснювати Bci процесуальнi дii з питань, tцо
стосуються його дiяльностi.
1.11 Зонi обслуговування РЕМ обмежуеться адмiнiстративною територiсю
адмiнiстративного району.
|.12.
РЕМ несе повну вiдповiдальнiсть за
рЕм.
зобов'язаннями Товариства, а Товариство - за зобов'язаннями
1.13. PEN{ адмiнiстративно
в господарському вiдношеннi пiдпорядкований керiвництву
Товариства i здiйснюе виробничо-господарську дiяльнiсть згiдно з доведеними планаNtи та
кошторисом витрат на передачу та постачання електроенергii.
1.14. РЕМ використовуе в своiй дiяльностi лiцензiТ, дозволи, патенти отриманi Товариством,
необхiднi при виконаннi функцiй, покладених на РЕМ.
1.15. РЕМ може здiйснювати й iншi види дiяльностi за довiреностями Товариства та не
забороненi чинним законодавством Украiни,
1.16. Майно, що знаходиться за мiсцем знаходження РЕМ, рахуеться в РЕМ за пiдзвiтними
особами, с власнiстю Товариства, яке с його €диним користувачем та розпорядником.
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2.Мета та предмет дiяльцостi.

РЕМ е одержання
дiяльностi
прибутку - для розвитку Товариства, забезпечення iHTepeciB if акцiонерiв i задоволення
економiчних iHTepeciB i соцiальних потреб працiвникiв та участь у виробничо-господарськiй
дiяльностi Товариства, яка направлена на задоволення потреб споживачiв в електричнiй енергii
та в iнших послугах, що надаються Товариством.
2.2. Предметом дiяльностi
РЕМе:
2.2.1. Постачання електричноi енергii за регульованим тарифом.
2,2.2. Передача електричноТ енергiТ мiсцевими ( локальними) електричними мережами;
2.2.З. Надiйне та безперебiйне забезпечення електроенергiсю споживачiв.
2,|. Основною метою

2.2.4. Реалiзацiя електроенергii згiдно з укладеними договорами та затвердженими тарифами.
2.2.5. Експлуатацiя електричних мерех( напругою 0,4-10 кВ, будiвель i споруд, iнших основних
засобiв у вiдповiдностi з дiючими нормативними вимогами.
2.2.6. Технiчне обслуговування, ремонт, реконструкцiя повiтряних та кабельних лiнiй
електропередачi 0,4-10 кВ, трансформаторних пiдстанцiй i розподiльних пунктiв 6-10 кВ,
будiвель, споруд та iнших основних засобiв.
2.2.7. Ремонтно-експлуатацiйне обслуговування територii та обладнання ПС-35-110 кВ
вiдповiдно до розlrодiлу обов'язкiв мiж РЕМ та вiдповiдними структурними пiдроздiлами
Товариства.
2.2.8. Здiйснення контролю за рацiональним використанням електроенергiI та додержанням
доведених РЕМ лiмiтiв електросrrоживання та енергопотужностi.
2.2,9. Органiзацiя та удосконалення облiку вiдпущеноi електроенергii сrrоживачам.
2.2.10. Органiзацiя постiйного контролю за споживанням електроенергii в мережах РЕМ
напругою 0,4-10 кВ.
2.2.t|. Здiйснення розрахункiв та складання балансу електроенергiТ.
2.2.|2, Розробка та реалiзацiя заходiв по зниженню ТВЕ в мережах.
2.2.\З. Запровадження заходiв щодо рацiонального використання електроенергii на власнi
потреби РЕМ.
2.2.|4. Створення на робочих п,tiсцях н€uIежних, безпечних i здорових умов працi, запобiгання
НеЩаСНИМ ВИПаДкаМ та професiЙним захворюванням згiдно з вимогами нормативних aKTiB з
охорони працi та поже}кноi безпеки.
2.2.|5. Виконання робiт, послуг з метою отримання прибутку.

3.Функцii

З.1. Надавати до Товариства пропозицiТдля складання:
з.1.1. Схеми перспективного розвиткУ електричних мереж напругою 0,4-6-10 кВ.

з.1.2. Перспективних планiв розвитку та рiчних планiв будiвництва електричних мереж,
виробничих баз, ремонтних цехiв i майстерень, об'ектiв побуту.
3.1.з. Планiв розробки проектно-кошторисноi документацii на булiвничтво, реконструкцiю i
ремонт електричних мереж 0,4-10 кВ, будiвель та споруд.
З.1.4. Наказiв з пiдготовки до:
- роботи в осiнньо-зимових умовах;
- проход}кення весняноi повенi;
- грозового сезону.
з.2. Приймання участi у розробцi, складаннi та пiсля затвердження - виконання:

i

i

з.2,|. Багаторiчних, рiчних, квартальних
мiсячних планiв peMoHTiB
технiчного
обслуговування електричних мереж, будiвель та споруд.
з.2.2. Рiчних, квартальних i мiсячних планiв реконструкцiт i модернiзацii електричних мереж,
технiчного переозбросння.
з.2.з. Рiчного плану з пiдвищення надiйностi i економiчноi
роботи електричних мереж.
з.2.4. Рiчного плану з усунення,,вузьких мiсць" в роботi електричних мереж.
3.2.5. Рiчних планiв з впровадження новоi технiки i прогресивних технологiй.
З.2.6. ЗахОдiв цодо усунення вiдхилень вiд Правил улаштування електроустановок (ПУЕ),
ПравиЛ безпечноi експлуатацiТ електроустановок (пБЕЕ), Правил технiчноi експлуатацii
станцiй i мереж (ПТЕ).
з.2-] - ЗаходiВ щодО виконаннЯ директивНих матерiалiв Мiненерговугiлля УкраiЪи,
державних
органiв чправлiння i контролю Украiни.
3.2.8. Заходiв щодо виконання приписiв контролюючих державних органiв Украiни з питань
експлуатацii електричних мерех(, поrкея<ноi безпеки та iнших , що стосуються виробничоТ
дiяльностi РЕМ.
з,2.9. Заходiв щодо механiзацii та автоматизацii виробництва, зменшення рr{ноi i тяжкоi
фiзичноТ праui.
З.2. l0, Заходiв tцодо впровадження стандартiв.

З.2.\l. Заходiв щодо охорони навколишнього середовища.

З.2.12. ЗаХОДiВ ЩоДо ПокраIцення ремонтно-технiчного обслуговування електричних мереж.
З.2.|З, Заходiв по зниженню ТВЕ в мережах.
з,2.I4. Комiсiях з iнвентаризацiт майна, яке рахуеться на ба-шансi Товариства та знаходиться в

пiдзвiтах РЕМ.
3.3. Виконання доведених Товариством щомiсячних планiв (завдань).
3.4. Складання технiчних паспортiв електричних мереж 0,4-6-10 кВ, будiвель i спорул.
3.5. СклаДання i наданнЯ в службИ та вiддiлИ Товариства звiтностi вiдповiдно до дiючих

наказiв, вказiвок та запитiв.
3.6. Складання рiчного технiчного звiту РЕМ.
3.7. Пiдготовка розпоряджень, вказiвок, рiшень з питань, що входять в компетенцiю рЕм.
3.8. Органiзацiя i пiдготовка довiдок, доповiдей для керiвництва Товариства з питань в межах
коN{петенцii РЕМ.
j.9. Участь в:
3.9.1 . Органiзацii нормування працi.
3.9.2. Розробчi планiв соцiального розвитку РЕМ.
З.9.3. Розробцi проекту колективного договору.
З.9.4. Розробцi планiв надання платних послуг.
З.9.5. Розробцi заходiв по eкoнoмii та забезпеченню збереження вiд
розкрадання пzlJIивноенергетичних та iнших матерiальних pecypciB.
з.9.6. Комiсiях з прийомки в експлУатацiю побудованих об'сктiв електричних мереж 0,4-10 кВ
i вище.
з.9,]. Комiсiях з перевiрки знань нормативно-правових aKTiB з охорони працi, пожежноi
безпеки, Правил технiчноi експлуатацii та технологii робiт (птЕ
).
3.9.8. Веденнi бухга,ттерського облiку основних засобiв згiдно Положень (стандартiв)
бухга_птерського облiку.
3.9.9. Пiдготовцi i пiдвищеннi квалiфiкацiТ персоналу.
з.9.10. Комiсiях з iнвентаризацii основних засобiв та товарно-матерiа_ltьних цiнностей.
з.9.11. Комiсiях з вибору трас i дiлянок пiд будiвництво лiнiй Ълектропередач i пiдстанцiй
напругою 0,4*10 кВ.
з.9.12. Комiсiях з приймання об'ектiв електричних мереж напругою 0,4_10 кВ в експлуатацiю
пiсля капiтального ремонту.
з.9.1з. Розробцi планiв отримання додаткового прибутку.
з.9.\4. Розробцi рiчних, квартальних i мiсячних планiв бюджету доходiв та витрат Товариства;
заходiв щодо покращення фiнансового стану Товариства.
З,10. Органiзацiя роботи з автоматизацii робочих мiсць працiвникiв РЕМ i впровадження
зiдповiдних комп'ютерних програм.
3.1l. Розробка та вжиття заходiв, направлених на запобiгання крадiжкам електроенергii та
пtайна Товариства.
з.12. Участь у прийманнi на баланс Товариства електромереж споживачiв.
з.13. Органiзацiя роботи з вiдчуження основних засобiв по завданню керiвництва Товариства.

з,1,4. Створення

та

нормативного аварiйного заrrасу MaTepia:liB
обладнання для
вiдновлювальних робiт в електромережах напругою 0,4 -10 *Ё, ор.u"iзацiя його належного
облiку та зберiгання.
3. l 5. Оперативно-диспетчерське
управлiння розподiльчими мережами.
3.16. Надання органiзацiйно-технiчнот допомоги споживачам в експлуатацii належних iM
е.-lектроустановок згiдно укладених договорiв.
3.17. Ведення облiку аварiй, вiдмов та iнших порушень
режиму роботи розподiльчих мереж.
3.18. Виконання планiв, доведених рЕМ керiвництвом Товариствu, ,rо наданню послуг
фiзичним та юридичним особап,r.
3.19. Забезпечення безаварiйних та безпечних 1мов працi персоналу при виконаннi
робiт,
Jотри\Iання вимог з охорони rrрацi та чинного законодавства Украiни.
j.20. Участi
у розслiдуваннi нещасних випадкiв.
j.21. Проведення роз'яснювально-профiлактичноi
роботи серед'населення шляхом

i

на телебаченнi, читання лекцiй, публiкацiй в пресi,
розповсюдження серед споживачiв ,,пам'яток" про адмiнiстративну та кримiнальну
вiдповiда_llьнiсть за руйнування лiнiй електропередачi та безпечного проведення робiт в
Проведення бесiд, виступiв по радiо

охоронних зонах об'ектiв енергетики.
З.22. Органiзацiя та проведення навчання персоналу з охорони працi, пожежноi безпеки та
технологii виконання робiт .
З.23. Ведення контролю за:
- ДОДержанняМ встановлених лiмiтiв i
режимiв використання електроенергiТ та потуя<ностi;
- забезпеченням оптимального рiвня компенсацii реактивноi потужностi в електроустановках
промислових споживачiв ;
- Додержанням спо}кивачами вимог Закону УкраiЪи ,,Про електроенергетику", ,,Правил
користування електричною енергiею" та iнших нормативних aKTiB .
з.24. Складання та затвердження графiкiв обмежень та аварiйних вiдключень споживачiв i
контроль за ix виконанням;
3.25. Розробка заходiв регулювання HaBaHTa>KeHb споживачiв.
з.26. Проведення розрахункiв за активну та реактивну електричну енергiю згiдно з
показниками приладiв облiку та iншипли схемами, передбаченими дiючими нормативними
Jокументами та договорами на користування електроенергiсю.
з.27. Здiйснення систематичного контролю за свосчасними розрахунками споживачiв за
спожиту електроенергiю, сплати штрафних санкцiй та прийняття заходiв по лiквiдацii
заборгованостi:
- обстетtення, вiдключення споживачiв вiд мереж постачання електричноi енергiТ (згiдно
..ПоложеНня прО порядоК припиненНя подачi електричноi енергii споживачам, якi живляться
е_цектроенергiсю вiд мерелс ПАТ,,ЕК,,Житомиробленерго'');
- розгляд скарг, пов'язаних з обмеженням та вiдключенням споживачiв вiд постачання

електриLIноi енергiТ.
3.28. Здiйснення контролю за показниками якостi електроенергiТ.

3.29. ПроВеденнЯ перевiркИ схем облiкiв, замiни електролiчильникiв, ix плановi перевiрки
у
споживачiв та технiчного облiку розподiльчих мере}к району 0,4-10 кВ.
3.30. Впровадження
експлуатацiя автоматизованих iнформацiйно-вимiрювальних систем
облiку та контролю.
3.З 1. ЗдiйСненнЯ роботи з удосконаJ'Iення методiв та систем
розрахункiв за електроенергiю.
3,32. Здiйснення оперативного контролю за додержанням працiвниками вимог нормативних
aKTiB прО охоронУ працi щодо технологiчних процесiв, поводження з машинами,
IIеханlзмами, устаткуванням, виконанню робiт.
З.ЗЗ. Видача технiчних уN{ов на присднання нових споживачiв до електричних мереж
Товариства вiдповiдно до дiючого в Товариствi Положення.
3.34. Ведення персОнальногО облiкУ та своечаСне надання пропозицiй щодо вжиття заходiв
дисциплiнарного впливу до працiвникiв, якi при виконаннi робiт порушують трудову та
виконавчу дисциплiну, вимоги чинноi норNIативно-правовоi бази,
у тому числi aKTiB, що
стосуються охорони працi та пожежноi безпеки.
j.35. Здiйснення допуску в експлуатацiю нових
додаткових потужностей електроустановок
споживачiв (за наявНiстю дозвОлiв Щеряrгiрпромнагляду та.Щерженергонагляду).
з.з6. Ведення облiку резервних джерел }кивлення та здiйснення контролю за ik технiчним
станом.
З.З7. обсТеженнЯ спо>lсивачiв iз питань складання aKTiB аварiйноi та технологiчноi бронi.

i

3.з8. Ведення первинного бухгалтерського та податкового облiку згiдно

з нормативними
.]окументами.
3.39. Уточнення особових даних вiйськовозобов'язаних i призовникiв, необхiдних для ведення
вiйськового облiку, та проведення звiрок з вiдповiдними районними (мiськими) вiйськовими
колriсарiатами Житоплирськоi областi.
З.40. ОрганiзацiЯ проведенНя медичних оглядiв працiвникiв, зайнятих на
роботах iз важкими,
шкiдливими та небезпечними умовами прачi.
j.,{1. Створення
умов для правильного ведення бухгалтерського облiку згiдно з вимогами

ЧИННОГО ЗаКОнодавства, забезпечення контролю
первинних документiв з бухгалтерського облiку.

за працiвниками, причетними до складання

3.42. Органiзацiя претензiйно-позовноi роботи та прийняття )^lacTi у судових засiданнях пiд
час розгляду справ.
3.4З. Органiзацiя роботи по супроводженню справ по крадiжках майна Товариства.
З.44. Органiзацiя належного виконання aKTiB законодавства, iнших нормативних aKTiB i
:oKyMeHTiB.
З.'+5. Сприяння додержання законностi
реалiзацiI прав трудового колективу пiд час
вирiшення питань виробничого характеру i соцiального розвитку.

у

4. ОргаIriзацiйна структура
1.1.B склад РЕМ входять мережнi дiльницi з ремонту та експлуатацii пл-0,4-6-10 кВ, ТПб10,4-10 кВ, РП-6-10 кВ, група випробувань ta вимiрювань, дiльницi з вiдключення та
пiдключення споживачiв

i

обслуговування приладiв облiку, оперативно-диспетчерська група,

група транспорту, енергозбут та iншi виробничi пiдроздiли, згiдно з затвердженою
структурою РЕМ.
-1.2. СтруКтуру РЕМ та штатнИй
розпис затверджус Голова Правлiння Товариства.
-l.з. Призначення, звiльнення, перемiщення керiвникiв, спецiалiстiв,
фахiвцiв та робiтникiв
PEivI проводиться наказом Голови Правлiння Товариства за поданням начальника рЕм.
-+.4. Труловi вiдносини з робiтниками, службовцями, керiвниками та спецiалiстами,
включаючи розпорядок робочого часу, гарантiТ i компенсацiТ, вiдпочинок та оплату працi,
охоронУ працi регулюються чинним законодавством УкраiЪи, Статутом Товариства,
Ко-.Iективним договором та даним Положенням.

-1.5.

Працiвники РЕМ е працiвниками Товариства.

5.Управлiцня РВМ

5.1. Загальне керiвництво дiяльнiстю РЕМ здiйснюеться керiвництвом Товариства згiдно з
функцiональними обов'язками.
5.2. Управлiння РЕМ здiйснюе начальник) який признача€ться i звiльнясться з посади Головою
правлiння Товариства за письмовим погодженням з Наглядовою
радою.
5.З. Начальнику РЕМ делегуються наступнi права:
j.З.1. Вiд iMeHi Товариства
укладати та пiдписувати договори про постачання та користування
е-lектричною енергiею, а також iншi договори та угоди за окремими
Щовiреностями.
5.з.2. Подавати пропозицii Головi Правлiння Товариства щодо прийняття, перемiщення або
звiльнення керiвникiв, спецiалiстiв, фахiвцiв та робiтникiв рЕм.
5.3.3. У разi передачi працiвнику матерiальних цiнностей таlабо грошових коштiв,
укладати
_]оговори про повну матерiальну вiдповiда-цьнiсть.
-s.3.4. Видавати щомiсячнi розпорядя(ення про пiдсумки проведеного Щня охорони працi i
оперативного контролю з наданням пропозицiй щодо притягнення до вiдповiдальностi
працiвнltкiв, якi допустили порушення Правил безпеки, нормативних aKTiB з охорони працi,
тошо.

5.3,5. Видавати технiчнi умови

e--IeKTpoycTaHoBoK до електричних

на

присднання

та

укладати договори приеднання

мереж Товариства побутових споживачiв згiдно Положення
про приеднання електроустановок до електричних мереж пАт "ЕК "Житомиробленерго''.
5.3.6. Вимагати вiд споживачiв надання звiтностi, передбаченоi нормативними
док}ментами та
_]оговорами на користування електроенергiею.
5.3.7. Направляти в адмiнiстративнi KoMicii при виконкомах мiських i
районних рад матерiали
про накладення адмiнiстративних стягнень за нерацiональне використання електроarr"рiii, au
створення перешкод у випадку виконання робiт, пов'язаних з обслуговуванням об'ектiв
е--lектроенергетики та за порушення Правил охорони електромереж.
5,З.8. Контролювати дiяльнiсть виробничих пiдроздiлiв РЕМ.

-i.з.9. Здiйснювати управлiння банкiвськими рахунками (рахунком

з

поточним режимом

з;iкористання, потоЧним рахуНком) В межаХ доручення. Пiдписувати грошовi чеки i документи
]знкiвсьtсого характеру в межах своеi компетенцii.

j.-].10. ВиписуватИ рахункИ

за

отриманУ споживачами електроенергiю, реактивну

е_lектроенергiю, перевищення граничних величин споживання епектроенергii i потужностi, для
ttrп.l?ти недоврахованоi електричноI енергii таJабо збиткiв, послуги виробничого характеру
та товари, якi реалiзуються Товариством за готiвку, накладнi, в т.ч. i податковi. Затверджувати

первиннi бу<галтерськi документи.
5.].11. Надавати пропозицii до Правлiння Товариства щодо прийняття на баланс та списання
t-rсновних засобiв.
-{.].12. Надавати rrfо.rоз"цii щодо пlдготовки проектноi документацii з питань
е.l ектропостачання споживачiв.

-i.3.13. Подавати пропозицiт керiвництву Товариства щодо накладення дисциплiнарних
та прО зних(еннЯ розмiрУ премii керiвникам, спецiалiстам, фахiвцям та робiтникам
РЕМ за порушення трудовоi i виконавчоi дисциплiни, вимог нормативних aKTiB з охорони
працi, пожежноi безпеки та технiчноi експлуатацii.
5.3.14. Видавати розпорядження по РЕМ:
- про пiдсумки проведеного ffня охорони працi i оперативного контролю;
- про створення KoMicii з розслiдування нещасних випадкiв побутi;
у
- на виконання робiт з лiквiдацii наслiдкiв стихiйного лиха;
- про вiдсторонення вiд роботи працiвникiв за порушення вимог нормативних aKTiB з охорони
r--ТЯГНеНЬ

працi;
- про створення постiйно дiючоi комiсii з перевiрки знань персонzrлу;
- про створення пох(ея(но-технiчних комiсiй i затвердження складу добровiльних пожежних
Jру}кин;
- про призначення вiдповiдальних оёiб за застосування
цiн на платнi послуги;
- iншi розпорядження з питань охорони працi та по}кежноi безпеки, передбаченi
розпорядчими
_]окуN{ентами Товариства;
- про робОту у вихiДнi, святкоВi та неробочi днi, про запровадження змiнного
режиму роботи
(згiдно колективного договору) пiсля письмового погодження цього питання з Головою
Правлiння Товариства та цеховим KoMiTeToM;
- та 1ншl розпорядження на вимогу керiвництва Товариства.
5.з.15. Органiзувати роботу в РЕМ з надання платних послуг юридичним та
фiзичним особам.
-i.з.16. Представляти iнтереси Товариства в органах державноi, виконавчоi влади, мiсцевого
са\{оврядування, судах та Bcix iнших органiзацiях в межах адмiнiстративного
району, а саме
подаватLr заяви, клопотання, пiдписувати документи на пiдставi довiреностi, виданоi Головою
Правлiння Товариства.
5.3.17. НаправляТи в адмiнiСтративнi KoMiciI при виконкомах мiських i
районних рад матерiали
про накладення адмiнiстративних стягнень за порушення правил охорони електричних мереж
,
порVшення правил користування електричною енергiею, створення перешкод
виконаннi
у
робiт, пов'язаних з обслуговуванням об'ектiв електроенергетики,
5.1. Начальник в своiй роботi керуеться цим Положенням та посадовою iнструкцiсю,
затвердженою Головою Правлiння Товариства.
_i.5. Начальник контролюс виконання службових обов'язкiв керiвниками, службовцями,

фахiвцяпlи та робiтниками рЕм, якi визначенi посадовими та iншими iнсiрукцiями i
зетвердженi директорами за напрямками дiяльностi, згiдно
розподiлу iх функцiональних
обов'язкiв.
6. Вiдцовiдальнiсть
6.1. Нача,тьник та персонал РЕМ несуть вiдповiдальнiсть:
- за пор),шення виконавчоi i трудовоi дисциплiни;

- за пор}'шення

персонаJтоп,t

РЕМ

Правил

улаштування

електроустановок

(ПУЕ),

Правил

tlезпечноi експл}атацii електроустановок (пБЕЕ), Правил технiчноi експлуатацiТ
ЩТЪ) та
iншllх дiючих нор}{ативно - правових akTiB охорони працi, пожежнот безпеки та експлуатацii

те\но--Iогii робiт);

- за наявнiсть аварiй та вiдмов в
роботi обладнання РЕМ;
- за нещаснi випадки з персоналом РЕМ, пов'язанi з виробництвом;
- ]а -]оп\,пIенi порушення в веденнi первинного бухгалтерського та
податкового облiку;
- зз tiезконтро-rьнiсть та iгнорування вимог щодо ефективноi протидiТ

-

:iа

HaнeceHi збитки Товариству;

крадiжкам енерiомайна;

- }э перевIlщення нормативних технологiчних витрат електроенергiт на if транспортування в
та невиконання IIлану реалiзацii електроенергii, iнших планiв та завдань. що
',-eкlT!.)\{epe,fiax

_,зa,Jться району електромереж;
- ,,, ]эtlе]печення ведення облiку та видачу спецодяг},та спецвзуття, за забезпечення
засобами
--liвi:rа-lьногО захистУ та спецхарчуванняМ (птолоко, ciK) персо"алу, який згiдно атестацiТ
:,_,:-".,чI1\ rtiсць. працюе в шкiдливих
умовах працi.
- ,, зiе;lЗженнЯ майна Товариства (ocHoBHi засоби i оборотнi активи), переведеного в пiдзвiт
-_]'.-,iвэ;tкiв РЕМ та його ефективного використання,
. ] Н:ЧllЬНIIК РЕМ несе персоналЬну вi,rповiдапьнiсть за виконання планiв,
завдань та за
-, i;;l]:-i'-r:;l РЕМ В ЦiЛОМУ. НаЧа,ТЬНИК Та старший бlхгалтер РЕМ цесуть персон.lльну
. -__;'з_:--tьнiсть за ведення бухгалтерського Облiк1, та його достовiрнiсть, а також за своечасну
:

:" -j:_i звiтiв до центральноi бlхгаптерii Товариства. Звiтнiстi здiйснюеться в
термiни,
:;,::зе]:;*iенi Головою Правлiння Товариства i пiдлягае включенню
в звiтний б-uп"
_

_

э,":l:.-тва.

: _: Персонал

РЕм

працюе

i виконуе своi обов'язки згiдно з затвердженими директорами

:-:--]Я-\lК&\lrl ДiЯЛЬНОСТi ПОСаДОВИМи (виробничими)

за

iнструкцiями i несе вiдповiда,тьнiсть за ix
:i'r:-i3нНЯ. КерiвниКи, службОвцi, фахiВцi та робiтникИ РЕМ викОнуотЬ cBoi обов'язки
у
. -__;,зi:ностi до вимоГ ,,Системи
охороною працi'' Компанii.
управлiння
: j, Kc,Hlpo-]b за дiяльнiстю РЕМ здiйснюс керiвництво Touup".r"a, а
також служби i вiддiли
_ _ з;:лiства в }fежах своТх
функцiй.
: _{, В,_]'__rtовiдносини мiж РЕМ i службами ( вiддiлами) Товариства
регулюються Статутом та
-,:',!
_

П,_r.lо,&енням.

],:,_:ова Прав.-riння

о.М. Шекета
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