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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
прибиральності службових приміщень міської ради
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Прибиральниця службових приміщень міської ради (далі –
прибиральниця службових приміщень) приймається та звільняється з роботи
розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства.
1.2. Прибиральниця службових приміщень підпорядкована начальнику
відділу - головному бухгалтеру виконкому міської ради.
1.3. У своїй роботі прибиральниця службових приміщень керується
правилами санітарії та гігієни щодо утримання приміщень; правилами
прибирання, безпечного користування миючими та дезінфікуючими засобами,
експлуатації санітарно-технічного обладнання; загальними правилами й
нормами охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту,
Правилами внутрішнього трудового розпорядку Пирятинської міської ради та
цією Інструкцією.
1.4. Прибиральниця службових приміщень приймається на роботу без
вимог до досвіду роботи.
1.5. На час відсутності прибиральниці службових приміщень її
обов’язки виконує особа, призначена міським головою у встановленому
порядку. Така особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне
та своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.
2. ПОСАДОВІ ОБОВʼЯЗКИ
Прибиральниця службових приміщень виконує такі посадові обовʼязки:
2.1. Підтримує порядок в службових приміщеннях.
2.2. Прибирає закріплені за нею службові приміщення (кабінети,
коридори, сходи, санвузли, туалети тощо).
2.3. Прибирає пил, підмітає та миє стіни, підлогу, віконні рами,
підвіконня, скло та жалюзі, меблі та килимові вироби.
2.4. Очищує урни і промиває їх дезінфікуючим розчином, збирає сміття
і відносить його до сміттєвих контейнерів.
2.5. Очищує та дезінфікує унітази, раковини та інше санітарно-технічне
обладнання.
2.6. Збирає сміття на прилеглій території, підмітає прилеглу територію.
В зимовий період очищає прохідну частину прилеглої території від снігу.

2.7. Доглядає за зеленими насадженнями в приміщенні міської ради:
витирає з них пил, поливає, пересаджує, проводить профілактичні роботи.
2.8. Доглядає за зеленими насадженнями на прилеглій території.
2.9. Проводить роботу по догляду та утриманню клумб на прилеглій
території.
2.10. Дотримується правил санітарії та гігієни у приміщеннях і здійснює
провітрювання останніх; вмикає та вимикає освітлення у встановленому
режимі.
2.11. Готує до використання з дотриманням правил безпеки необхідні
миючі та дезінфікуючі розчини.
2.12. Дотримується правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.
2.13. Тримати робоче місце і довірений інвентар в чистоті і робочому
стані.
2.14. Дотримується дисципліни, чітко виконує доручення та поставлені
завдання керівництва.
2.15. Виконуватиє інші вказівки керівництва, що стосуються її роботи.
У своїй діяльності прибиральниця службових приміщень повинна знати:
правила внутрішнього трудового розпорядку Пирятинської міської ради,
виробничої санітарії та гігієни;
правила пожежної безпеки;
правила безпеки користування миючими та дезінфікуючими засобами;
Етичний кодекс працівників Пирятинської міської ради та бути
ввічливою, не допускати конфліктних ситуацій;
вимоги посадової інструкції.
3. ПРАВА
Прибиральниця службових приміщень має право:
3.1. Отримувати миючі засоби та інвентар для прибирання.
3.2. Надавати пропозиції щодо вдосконалення системи роботи
прибиральниці.
3.3. Вимагати від працівників та відвідувачів дотримання правил гігієни
та підтримання порядку на робочих місцях.
3.4. Брати ключі від кімнат, що закріплені за прибиральницею службових
приміщень у неробочий для інших співробітників час.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Прибиральниця службових приміщень несе відповідальність:
4.1. За невиконання Посадової інструкції та службових обов’язків,
відповідно до законодавства про працю.
4.2. За порушення трудової та виробничої дисципліни.
4.3. За збереження матеріальних цінностей, які знаходяться на території,
що закріплена за прибиральницею для виконання робіт.
4.4. Дотримання
правил
внутрішнього
трудового
розпорядку
Пирятинської міської ради.

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Посадова інструкція складена у трьох примірниках, які зберігаються:
у загальному відділі та інформаційного забезпечення, у відділі персоналу та
організаційної роботи, у працівника.
5.2. Зміни і доповнення до інструкції вносяться розпорядженням міського
голови.

Керуючий справами
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