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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. База відпочинку «Лісова» (далі – БВ) Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі - 

Університет) є структурним підрозділом Університету без права юридичної особи, 

який здійснює організацію відпочинку та оздоровлення здобувачів вищої освіти 

(далі – ЗВО),  співробітників Університету та третіх осіб. 

1.2. БВ створюється та ліквідується наказом ректора Університету на підставі 

рішення Вченої ради Університету. 

1.3. Директор БВ та його співробітники призначаються на посади і 

звільняються з посади наказом ректора Університету у відповідності до вимог 

чинного законодавства. 

1.4. На період тимчасової відсутності директор заміщується комендантом БВ; 

інші співробітники – відповідно до їх посадових інструкцій. 

1.5. БВ підпорядковується проректору з науково-педагогічної діяльності, 

міжнародних зв’язків та розвитку.  

1.6. Діяльність співробітників БВ базується на використанні складових 

системи менеджменту якості Університету (далі - СМЯ ДонНУЕТ), що відповідає 

засадам міжнародного стандарту з якості ІSO 9001:2009. 

1.7. БВ своїй роботі керується Законами України, Указами Президента 

України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, рішеннями Вченої 

ради та Ради з якості Університету, Настановою з якості, цим Положенням, іншими 

нормативними документами Університету, документацією СМЯ ДонНУЕТ. 

1.8. БВ розташовується за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, 

вул. Островського. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

2.1. Метою діяльності БВ є організація відпочинку та оздоровлення ЗВО та 

співробітників Університету і членів їх сімей, третіх осіб шляхом провадження 

культурної, оздоровчої, фінансово-господарської діяльності в межах наданих 

Університетом повноважень. 

2.2. Основними завданнями БВ є : 

2.2.1. створення умов для оздоровлення та відпочинку ЗВО, співробітників 

Університету, членів їх сімей та третіх осіб; 

2.2.2. допомога в організації та проведенні наукових, освітніх, спортивних, 

культурних, урочистих та інших заходів, що ініційовані структурними підрозділами 

Університету, профспілковою організацією Університету, радою студентського 

самоврядування та затверджених комплексним планом діяльності Університету; 

2.2.3. господарсько-економічна діяльність з надання послуг третім особам з 

організації відпочинку, оздоровлення, проведення наукових, освітніх, спортивних, 
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культурних, урочистих та інших заходів, надання в тимчасове користування майна 

БВ та інших послуг, відповідно до законодавства. 

 

3.ФУНКЦІЇ 

 

3.1. Оздоровча діяльність: 

3.1.1. створення умов для відпочинку та оздоровлення ЗВО, співробітників 

Університету, членів їх сімей та третіх осіб; 

3.1.2. організація та проведення оздоровчих заходів для відпочивальників. 

3.2. Господарсько-економічна діяльність: 

3.2.1. забезпечення умов для проведення освітніх, наукових, культурних, 

спортивних та інших заходів Університету або третіх осіб відповідно до 

законодавства про надання платних послуг та укладених договорів; 

3.2.2. надання у короткострокове користування третім особам площ або 

окремих приміщень, що тимчасово не використовуються в діяльності ВБ для 

проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших 

заходів (крім релігійних, політичних та заходів, що поширюють певну ідеологію), а 

також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання у разі, коли це не 

погіршує умов функціонування бази та відпочинку студентів та співробітників 

Університету.  

 

4.КЕРІВНИЦТВО 

 

4.1. БВ очолює директор, який безпосередньо підпорядкований та є підзвітним 

проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків і розвитку. 

4.2. Директор БВ призначається та звільняється наказом ректора Університету 

відповідно до законодавства про працю. 

4.3. Призначення на посаду директора БВ Університету здійснюється згідно з 

Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

4.4. Директор БВ здійснює загальне адміністративне керівництво БВ та 

здійснює управлінську діяльність на підставі затверджених планів розвитку 

Університету. 

4.5. Директор БВ у своїй службовій діяльності керується законодавством про 

працю, наказами ректора Університету, розпорядженнями проректора з науково-

педагогічної роботи, міжнародних зв’язків і розвитку, Статутом університету, 

посадовою інструкцією, документацією СМЯ ДонНУЕТ, іншими нормативними 

документами. 

4.6. Директор БВ в межах наданих йому повноважень: 

4.6.1. організовує роботу з забезпечення умов для оздоровлення та відпочинку 

ЗВО, співробітників Університету, членів їх сімей та третіх осіб; 

4.6.2. забезпечує раціональне використання, збереження та облік майна БВ; 
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4.6.3. контролює стан приміщень, території, обладнання і іншого рухомого та 

нерухомого майна БВ; 

4.6.4. організовує роботу працівників з підготовки БВ до прийому 

відпочивальників. 

4.6.5. подає проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків 

та розвитку пропозиції про проведення ремонтних робіт, будівництва тощо для 

покращення умов для оздоровлення та відпочинку ЗВО, співробітників 

Університету, членів їх сімей та третіх осіб; 

4.6.6. забезпечує належний санітарний та протипожежний контроль за станом 

споруд і території, дотриманням техніки безпеки працівниками БВ і 

відпочивальниками; 

4.6.7. організовує своєчасну перевірку відзивів, заяв і пропозицій 

відпочивальників, у разі потреби вживає щодо них необхідних заходів; 

4.6.8. здійснює керівництво діяльністю БВ, забезпечує раціональний та 

ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням 

вимог щодо запобігання зловживанням під час виконання робіт; 

4.6.9. подає проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків 

та розвитку пропозиції щодо заохочення та притягнення до відповідальності, 

призначення, звільнення та переміщення працівників БВ; 

4.6.10. подає проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків 

та розвитку пропозиції про вдосконалення роботи БВ; 

4.6.11. підписує в межах своїх повноважень від імені БВ службові листи, 

доповідні записки, довідки і документи інформаційного, довідкового або 

аналітичного характеру, які підготовлені для внутрішнього використання в 

Університеті; 

4.6.12. виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.  

4.7. Управління БВ здійснюється згідно зі службовою підпорядкованістю, 

посадовими інструкціями співробітників шляхом визначення дій, що спрямовані на 

забезпечення результативності та ефективності функціонування БВ. 

 

5.ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

5.1. Директор БВ несе повну відповідальність за виконання усіх задач і 

функцій, передбачених цим Положенням.  

5.2. Директор БВ несе особисту відповідальність за результати діяльності БВ в 

цілому, за організацію та координацію діяльності, спрямованої на створення умов 

для відпочинку та оздоровлення ЗВО, співробітників Університету, членів їх сімей 

та третіх осіб, забезпечення контролю за наявністю, станом і рухом майна, 

використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів БВ відповідно 

до затверджених нормативів і кошторисів, запобігання виникненню негативних 

явищ у фінансово-господарській діяльності БВ. 
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5.3. Відповідальність інших працівників БВ визначається чинним 

законодавством, правилами внутрішнього розпорядку БВ, та їх посадовими 

інструкціями. 

5.4. Відповідальність кожного працівника за виконання вимог Настанови з 

якості індивідуальна в залежності від обов'язків, покладених на нього, завдань та 

функцій в системі менеджменту якості. 

5.5. Директор БВ має право: 

5.5.1. представляти Університет в установленому порядку з питань, що 

відносяться до компетенції БВ, в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, фондах, підприємствах, установах та організаціях незалежно від 

форми власності. 

5.5.2. знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку 

роботи директора БВ та надавати пояснення щодо змісту цих документів. 

5.5.3. брати участь у Конференції трудового колективу Університету. 

5.5.4. підбирати кандидатури на вакантні посади, представляти ректору в 

установленому порядку пропозиції щодо прийому на роботу, звільнення та 

переміщення працівників БВ, їх морального та матеріального заохочення, а також 

щодо заходів дисциплінарного впливу. 

5.5.5. вимагати від працівників БВ додержання правил внутрішнього 

розпорядку і трудової дисципліни, раціонального використання матеріалів, приладів 

та обладнання тощо в своїй роботі. 

 

6. СТРУКТУРА ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Структура БВ визначається наказом ректора Університету за поданням 

керівника БВ. 

 

7. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 
 

БВ взаємодіє з іншими структурними підрозділами Університету та громад 

ськими організаціями з питань організації відпочинку та оздоровлення ЗВО, 

співробітників Університету, членів їх сімей та третіх осіб.  

 

 

Таблиця – Взаємодія з іншими структурними підрозділами ДонНУЕТ 

Назва 

підрозділу 

Отримання інформації,  

документації тощо 

Надання інформації,  

документації тощо 

Канцелярія та 

архів 

Поточна документація (накази, роз-

порядження, листи, телефонограми 

тощо) 

Документи згідно з реєстром 

Відділ охорони 

праці 

Нормативні акти, листи, рекомендації Журнал інструктажу з охорони праці 
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Відділ зв’язків з 

громадськістю 

Інформація щодо плану заходів 

Університету для проведення  на БВ  

Інформація про послуги БВ для сайту 

Університету 

Відділ 

міжнародного 

співробітництва 

Інформація щодо плану міжнародних 

заходів Університету для проведення  

на БВ 

Інформація по запиту 

Відділ роботи зі 

студентами 

Інформація про організацію студент-

ської практики на БВ 

Інформація по запиту 

Планово-

фінансовий 

відділ 

Інформація по кошторису, плану 

закупівель, по штатному розпису 

Інформація по запиту 

Господарський 

відділ 

Інформація з питань постачання та 

використання матеріальних цінностей 

Інформація по стан майнового 

комплексу БВ. 

Запити на проведення ремонтних 

робіт, будівництва тощо. 

Запити на придбання товарів, 

матеріалів, отримання послуг третіх 

осіб. 

Бухгалтерська 

служба 

Інформація про стан розрахунків 

Університету з постачальниками 

товарів, матеріалів, послуг. 

Інформація про надходження коштів 

на поточні рахунки Університету за 

надання послуг БВ. 

Інформація по запиту 

 

8. ПРОЦЕСИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ,  

ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ НА БАЗІ ВІДПОЧИНКУ 
 

8.1. Для реалізації завдань та функцій на БВ здійснюються забезпечувальні 

процеси, які сприяють ефективному функціонуванню СМЯ ДонНУЕТ. 

8.2. ВБ бере участь у наступних процесах менеджменту та забезпечувальних 

процесах: управління персоналом, майновий комплекс, фінансово-економічна 

діяльність, забезпечення безпеки, моніторинг, вимірювання та аналіз процесів, 

внутрішні аудити, корегувальні та запобіжні дії, управління невідповідною 

продукцією, поліпшення процесів (Додаток). 

 

9. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

9.1. Результативність роботи БВ визначається на рівні всього підрозділу та на 

рівні кожного його співробітника. 

9.2. Кількісну оцінку результативності розраховують як відсоток досягнення 

завдань, які встановлено перед БВ. 

9.3. Показники для розрахунку результативності процесів визначаються при 

плануванні діяльності БВ на початку кожного року та в межах Стратегії розвитку 

Університету, Програм та планів розвитку. 
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9.4. Оцінку результативності процесів здійснює директор БВ. Результати 

надаються у відділ інноваційних освітніх технологій до 01 березня кожного року.  
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Додаток  

Опис дій в межах процесів СМЯ 
 

1. Процес “Робота з персоналом” включає комплекс робіт з підвищення 

кваліфікації співробітників підрозділу. 

Порядок дій співробітників  регламентовано відповідними посадовими 

інструкціями. Опис дій в рамках процесу наведено в СТУ ДонНУЕТ “Робота з 

персоналом”. 

2. Опис дій  в рамках процесу “Діловодство” наведено в Інструкції з 

діловодства ДонНУЕТ. Перелік документів, що підлягають управлінню у відділі 

наведені у “Реєстрі документів” – номенклатурі справ. 

3. Процес “Майновий комплекс” пов’язаний з обґрунтуванням пропозицій 

щодо забезпечення обладнанням та матеріально-технічними ресурсами. 

Опис дій в рамках процесу “Майновий комплекс” наведено в СТУ ДонНУЕТ 

“Майновий комплекс”. 

4. Опис дій в рамках комунікаційних процесів наведено в СТУ ДонНУЕТ 

“Комунікаційні процеси”. 

5. Опис дій в рамках процесів інформатизації наведено в СТУ ДонНУЕТ 

“Інформатизація”. 

6. Процес «Внутрішні аудити» в частині, що стосується підрозділу, пов’язаний 

з участю у здійсненні внутрішнього аудиту своєї діяльності відповідно до програми 

самоаналізу. 

Опис дій в рамках процесу «Внутрішні аудити» наведено в Документованій 

процедурі «Проведення внутрішніх аудитів». 

7. Управління записами з якості у підрозділі спрямовано на організацію 

інформаційних процесів, що забезпечують своєчасне і регулярне надання 

керівництву Університету, споживачам і зацікавленим сторонам повної і достовірної 

інформації, необхідної і достатньої для прийняття обґрунтованих рішень. 

Процес «Управління протоколами» виконується згідно з Документованою 

процедурою «Управління записами з якості». 

8. Процес «Управління невідповідністю» виконується згідно з Документованою 

процедурою «Управління невідповідною продукцією». 

9. Процес «Коригувальні та запобіжні дії» виконується відповідно до 

Документованої процедури «Коригувальні та запобіжні дії». 

10. Процес «Моніторинг та вимірювання процесів СМЯ» стосується підрозділу 

в частині, яка пов’язана з розробкою, застосуванням та вдосконаленням методів, 

технологій і нормативної бази з моніторингу та вимірювання процесів щодо надання  

послуг. 

Опис дій в рамках процесу «Моніторинг та вимірювання процесів СМЯ» 

наведено в розділі 8.2.3, 8.2.4 Настанови з якості. 
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Ф 01.01 – 01 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

Прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача Підпис отримувача Примітки 

      

      

      

      

      

      

Ф 01.01 – 02 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№  
Прізвище ім'я по-

батькові 

Підпис ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомлення 
Примітки 
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Ф 01.01 – 03 
 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

 

Зміни 

№ 

№ листа (сторінки) 

Підпис особи, 

яка 

внесла зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни 

зміненого заміненого нового анульованого    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Ф 01.01 – 04 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

№  
Прізвище ім'я по-

батькові 

Підпис ознайомленої 

особи 
Дата ревізії Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 


