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Загальні положення

1.1 Даний додаток до типової посадової інструкції (ДТШ) укладено з метою визначення
завдань та обов'язків, вимог до професійних знань та нормативної бази, кваліфікаційних вимог,
відповідальності працівника, який здійснює діяльність на посаді керівника групи з ландшафтного
дизайну (далі - працівник, керівник групи).
1.2 Керівник групи безпосередньо підпорядковується проректору з АГР.
1.3 Виконання вимог ДТПІ є обов'язковими з часу ознайомлення з ними.
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Додаткові до ТПІ завдання та обов'язки працівника

Керівник групи зобов'язаний:
- здійснювати керівництво виробничою діяльністю на закріпленій з озеленення території та
формування зелених насаджень, догляду за ними;
- щороку розробляти ескізні проекти композицій зелених насаджень, квітково-декоративного
оформлення та організовувати їх впровадження на закріплених територіях закладу;
- доводити до відома робітників з благоустрою виробничі завдання згідно з планом роботи;
- здійснювати розстановку робітників на об'єктах, видавати наряди на виконання робіт,
роз'яснювати технологію виконання робіт;
- контролювати дотримання робітниками технології, обсягу та якості робіт;
- здійснювати контроль за збереженістю та раціональним використанням технологічного
обладнання, садивного матеріалу та інших матеріальних цінностей;
- систематично обстежувати стан зелених насаджень і вживати заходів щодо усунення
виявлених недоліків у догляді за ними;
- забезпечувати робітників групи інвентарем, інструментом, матеріалами, спецодягом згідно
3 чинними нормами;
- контролювати додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії
та протипожежного захисту;
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насаджень та посівні матеріали, передовий досвід з ландшафтного дизайну та робіт з утримання
зелених насаджень.
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Кваліфікаційні вимоги

На посаду керівника групи призначається особа, яка має вищу освіту відповідного напряму,
стаж роботи не менше 2 років та відповідний досвід.
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Відповідальність

Керівник групи несе відповідальність за невиконання, неналежне виконання обов'язків, що
передбачені цим ДТПІ.
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Порядок внесення змін та доповнень до ДТПІ

Внесення змін до розділів ДТПІ допускається у випадках необхідності надання нових
завдань та обов'язків, а також у разі перерозподілу або вилучення чинних завдань та обов'язків і
тягне за собою затвердження нової версії ДТПІ.
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Порядок ознайомлення працівника з інструкціями

Порядок ознайомлення зі змінами до ДТПІ, а також з новими версіями ДТПІ є аналогічним
викладеному в пункті 9.1 ТПІ.
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