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22. ОПЕРАТОР ХЛОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ 
2-й розряд 
Завдання та обов'язки. Готує у ваннах розчин хлорного вапна й гіпохлориду кальцію за рецептами лабораторій. Перевіряє придатність порожніх балонів, тобто повноту використання хлору, аміаку, сірчистого газу з балонів, утримує балони в справності (одягає ковпачки, маховики, закручує гайки тощо). Виконує дрібний поточний ремонт балонів: набиває сальники, замінює гумові шланги й трубки для подання хлору, аміаку, сірчистого газу від вагів до апарату. Зберігає балони в установленому порядку, підтримує постійну температуру в приміщенні хлораторної. Транспортує балони від видаткового складу до хлораторної і назад. 
Повинен знати: властивості хлору, аміаку і сірчистого газу; рецептуру розчинів; будову балонів; правила перевезення і зберігання балонів з газом і порожніх; правила поточного ремонту балонів і гумових шлангів; правила безпеки під час роботи з хлором; засоби захисту; способи ліквідації витікань хлору з балонів і дегазації; способи надання першої допомоги в разі отруєння газом. 
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 
3-й розряд 
Завдання та обов'язки. Обслуговує обладнання хлораторних, аміачних, фтораторних установок і установок сірчистого газу. Підтримує установлені лабораторією дози хлору, сірчистого газу, фтору. Контролює постійну витрату хлору, аміаку, сірчистого газу, фтору, розподіляє ці хімічні речовини за апаратами, перемикає апарати. Наглядає за роботою обладнання, механізмів. Визначає кількість залишкового хлору, фтору й міцність розчину хлорного вапна, гіпохлориту кальцію. Знезаражує воду розчином хлорного вапна або гіпохлориту кальцію. Забезпечує безперебійну роботу обладнання хлораторних, фтораторних, аміачних установок і установок сірчистого газу. Обслуговує механічні мішалки різних типів. Замінює балони, бере участь у роботі з поточного ремонту обладнання та установок. Ліквідує витікання газів з балонів, бочок і апаратури в аварійних ситуаціях. Виконує слюсарні роботи під час ремонту обладнання, запірної арматури, фторопроводів. Веде журнал витрат хлору, фтору, аміаку й сірчистого газу. 
Повинен знати: будову обладнання і механізмів для приготування розчинів хлорування води; способи ліквідації витікань газу; способи визначення концентрації розчину реагентів; будову вентиляційної системи, підйомно-транспортних механізмів; основи хімії; властивості хлору, аміаку, сірчистого газу, фтористого та кремнефтористого натрію; основи слюсарної справи. 
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора хлораторної установки 2 розряду - не менше 1 року. 
4-й розряд 
Завдання та обов'язки. Обслуговує автоматичну систему дозування, замінює діаграми, перемикає систему керування з автоматичного на ручне і навпаки. Виконує роботи, пов'язані із зберіганням і використанням хлору, фтору. Визначає ступінь загазованості приміщень за допомогою приладів. Користується кисневими ізолюючими приладами. Заварює поліетиленові труби, запірну арматуру з поліетилену тощо. Координує технологічний процес роботи обладнання і механізмів фтораторної установки. Обслуговує дегазаційні пристрої. Ліквідує витікання хлору в аварійних ситуаціях. Переміщує тару великої місткості за допомогою підйомно-транспортних механізмів. Бере участь у ремонті установок. 
Повинен знати: будову автоматичних установок для хлорування, амонізаційної установки і установок сірчистого газу; будову підйомно-транспортних механізмів; визначення потреби виконання усіх видів ремонту обладнання і механізмів; способи ліквідації витікань хлору й дегазації; призначення і принцип роботи приладів телекерування автоматики і реєструючих приладів. 
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора хлораторної установки 3 розряду - не менше 1 року. 
5-й розряд 
Завдання та обов'язки. Виконує роботи, пов'язані зі зберіганням та використанням хлору. Обслуговує автоматичні системи дозування, перемикає систему з автоматичного на ручне і навпаки. Зливає хлор із залізничних цистерн у танки. Визначає ступінь загазованості приміщень за допомогою приладів. Користується кисневими ізолюючими приладами. Ліквідує витікання хлору в аварійних ситуаціях. Координує технологічний процес роботи обладнання і механізмів. Ревізує запобіжні клапани, випробовує їх і регулює їх роботу. Заряджає і перевіряє мембранні роздільники на випробувальному стенді. Обслуговує дегазаційні пристрої. Виконує поточний ремонт обладнання і установок, зварює поліетиленові труби, запірну арматуру з поліетилену. Переміщує тару великої місткості за допомогою підйомно-транспортних засобів. Керує операторами нижчих розрядів. 
Повинен знати: будову автоматичних установок для хлорування, фтораторних, амонізаційних установок та установок сірчистого газу; будову підйомно-транспортних механізмів, випробувальних стендів; визначення характеру несправностей, способи виконання усіх видів ремонту обладнання і механізмів; способи ліквідації витікань хлору, дегазації; призначення і принцип роботи приладів телекерування, автоматики і регулювальних пристроїв; основи хімії; вимоги законодавства й нормативні документи з охорони праці й виробничої санітарії. 
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора хлораторної установки 4 розряду - не менше 1 року. 
23. СЛЮСАР АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ 
2-й розряд 
Завдання та обов'язки. Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації, прочищає каналізаційні мережі та усуває засмічення в них, розкопує канали і котловани, укріплює їх. Конопатить і забиває стики, заливає і зачеканює свинцем, сіркосплавом або цементом розтруби труб. Виконує прості слюсарні ремонтні роботи. Навантажує, розвантажує, підносить і укладає труби та фасонні частини. Виконує роботи за допомогою ручних водовідливних механізмів і пневматичного інструменту. 
Повинен знати: будову водовідливних механізмів і пневматичного інструменту; способи усунення несправностей у роботі механізмів і пневматичного обладнання; періодичність і правила профілактичного ремонту інструменту і пристроїв; правила безпечного виконання земляних робіт і робіт у колодязях. 
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 
3-й розряд 
Завдання та обов'язки. Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж. Конопатить, заливає свинцем або сірчистим сплавом розтруби труб малих діаметрів (до 300 мм). Виявляє несправності водорозбірних колонок і пожежних гідрантів на мережі. Відігріває замірювальні трубопроводи різними способами. Вмикає і вимикає вводи мереж малих діаметрів за ескізами та схемами. Виконує гідравлічні випробовування вводів мереж малих діаметрів. Ріже труби усіх діаметрів роликами, труборізами з ручним приводом. Конопатить і заливає свинцем та різними замінниками розтруби труб під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації. Прочищає каналізаційні мережі гідравлічним методом, усуває засмічення у трубах гнучким валом на глибині де 8 м. Виконує підготовку надувних м'ячів, дисків необхідної питомої ваги і лебідок вантажопідйомністю 0,5 т. Перевіряє придатність троса для роботи в стічній воді. Виймає осад колодязів, розміщених нижче. Виконує земляні роботи з установленням, забиванням і вийманням металевого шпунта вручну або механізованим способом з використанням водознижувальних пристроїв. Підносить і укладає труби та фасонні частини. Виконує монтаж пластмасових трубопроводів, включаючи з'єднання на розтрубах з гумовими кільцевими ущільнювачами. 
Повинен знати: будову й принцип роботи засувок, гідрантів, водорозбірних колонок, трубопроводів, ручних гідравлічних пресів і манометрів; правила й способи забивання розтрубів свинцем і замінниками свинцю; способи виявлення наявності газу в колодязях; методику гідравлічних випробувань, способи ліквідації пошкоджень на трубопроводах, арматурі, а також способи ліквідації витікань води; методи хлорування трубопроводів хлором і хлорним вапном, читання простих креслень, схем і ескізів; правила профілактичного ремонту інструменту і пристроїв; правила безпечного виконання земляних робіт та робіт у колодязях. 
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря аварійно-відновлювальних робіт 2 розряду - не менше 1 року. 
4-й розряд 
Завдання та обов'язки. Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж. Конопатить, заливає свинцем і різними замінниками розтруби труб діаметром понад 300 до 900 мм. Установлює і замінює фасонні частини й арматуру на діючих мережах і магістралях. Визначає характер пошкоджень на мережах і магістралях. Відключає окремі частини трубопроводів, випорожняє і наповнює їх з установленням повітряних клапанів для впускання і випускання повітря. Промиває трубопроводи. Регулює роботу засувок на мережах і магістралях. Знімає показання тиску манометром. Здійснює врізання під тиском у трубопроводах. Прочищає каналізаційні мережі і колектори на глибині до 12 м гідравлічним способом. Усуває засмічення гнучким валом, розмиванням струменем води і методом зворотного гідравлічного тиску за допомогою пересувних автонасосів. Виконує підготовку троса і лебідки вантажопідйомністю до 1 т, металевих куль і циліндрів заданої питомої ваги. Виконує ремонт каналізаційної мережі під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації. Виконує профілактичний ремонт обладнання і механізмів, які застосовуються під час очищення. Виконує зварювання пластмасових труб. 
Повинен знати: схему водопостачання дільниці; правила читання складних креслень і ескізів; складання в натурі схем, ескізів; правила деталювання; способи забивання розтрубів вручну і з використанням пневматичного інструменту; будову апарату для врізування під тиском; правила й способи відключення замерзлих трубопроводів і їх відігрівання; схему розміщення каналізаційної мережі району, у якому здійснюються роботи; технологію прочищення каналізаційної мережі і колекторів гідравлічним способом і усунення засмічень гнучким валом; основне обладнання і механізми, що застосовуються під час ремонту та очищення каналізаційних трубопроводів і споруд; правила виконання земляних робіт у сухих грунтах; порядок виконання робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою. 
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря аварійне-відновлювальних робіт 3 розряду - не менше 1 року. 
5-й розряд 
Завдання та обов'язки. Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж. Конопатить, заливає свинцем і різними замінниками розтруби труб діаметром понад 900 мм. Приєднує під тиском труби всіх діаметрів до діючих трубопроводів з підготовкою і шабруванням великих поверхонь сідел. Виконує хлорування магістралей і мереж хлорним вапном, рідким або газоподібним хлором у міських умовах. Скидає хлорну воду після хлорування. Здійснює технічне обслуговування, ревізію і ремонт трубопроводів рідкого і газоподібного хлору, повітря, дозаторів хлору, запірної арматури всіх типів та іншого обладнання хлорного господарства. Виконує аварійний ремонт або набиває сальникові компенсатори на трубопроводи підтиском без відключення мережі. Закриває і відкриває великі засувки на магістралях і водоводах автоприводом, пневмо приводом і електроприводом. Виконує встановлення, регулювання і ремонт механічних приводів. Прочищає каналізаційні мережі, дюкери, канали й колектори круглого, яйцеподібного, шатрового та інших перерізів на глибині понад 12 м гідравлічним способом. Виконує підготовку троса і лебідок вантажопідйомністю до 2 т, підготовку дерев'яних і металевих циліндрів заданої питомої ваги. Усуває засмічення в каналізаційній мережі та колекторах за допомогою різних штанґ з кульовими і йоржевими якорями. Виконує ремонт діючої каналізаційної мережі з використанням засобів водозниження і пересувних кранів. Склеює і зварює пластмасові труби. 
Повинен знати: будову і принципи роботи апаратури для врізування під тиском; режим роботи мережі дільниці; правила й способи хлорування трубопроводів у міських умовах; безпечні способи скидання води після хлорування трубопроводів; будову і особливість роботи дюкерів; будову сальникових компенсаторів на трубопроводах різних діаметрів; способи промивання трубопроводів; будову й принцип роботи механічних, гідравлічних і електричних приводів, що застосовуються під час відкривання та закривання великих засувок; способи усунення несправностей у приводах; схему розміщення всієї каналізаційної мережі, аварійних випусків; технологію прочищання каналізаційної мережі, дюкерів, колекторів і каналів гідравлічним методом; способи усунення засмічень; методи виявлення і ліквідації загазованості, правила виконання земляних робіт у мокрих ґрунтах, строки ремонту механізмів і обладнання, порядок виконання робіт, пов'язаних із підвищеною небезпекою. 
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря аварійно-відновлювальних робіт 4 розряду - не менше 1 року. 
6-й розряд 
Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні аварійно-відбудовні роботи на діючих водопровідно-каналізаційних мережах. Обслуговує, регулює і ремонтує трубопроводи, водопровідні, каналізаційні мережі, запірну арматуру і засувки діаметром понад 1200 мм. Здійснює технічне обслуговування, ревізію і ремонт трубопроводів рідкого і газоподібного хлору, повітря, дозаторів хлору, запірної арматури усіх типів та іншого обладнання хлорного господарства. Вимикає і пускає магістральні трубопроводи. Виконує переключання на основних колекторах і каналах. Визначає стан мереж і трубопроводів діагностичними приладами. Керує каналоочисною машиною під час усунення засмічень каналізаційної мережі. Здійснює керівництво роботами з ліквідації аварій, налагодження і пуску складного обладнання. 
Повинен знати: правила виконання аварійно-ремонтних робіт на водопровідно-каналізаційних мережах з трубопроводами великого діаметра; схему розміщення водопровідно-каналізаційної мережі, що обслуговується; особливості зварювання труб, які працюють під тиском; класифікацію дефектів зварних з'єднань, методи їх виявлення й усунення; методи виявлення і ліквідації загазованості, вимоги чинного законодавства щодо охорони праці. 
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря аварійно-відновлювальних робіт 5 розряду - не менше 1 року. 
Приклади робіт. 
1. Засувки діаметром понад 1200 мм - закривання, відкривання і ремонт. 
2. Підземні трубопроводи - ремонт без розриття грунту. 
3. Пристрій для енерговибуху - підготовка до роботи. 
4. Шандорні і щитові засувки, шибери - монтаж і демонтаж. 
<…>

СЛЮСАР АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ
(УСТАТКУВАННЯ ХЛОРНОГО ОБРОБЛЕННЯ ВОДИ) 
5-й розряд 
Завдання та обов'язки. Виконує роботи з ремонту запірної арматури. Виконує вибіркову ревізію хлоропроводів. Здійснює ревізію та технічне обслуговування нагрівальної колонки, ресиверів повітря, фільтрів повітря та нейтралізуючого ресивера, масло-, вологовідокремлювачів, насосів станції нейтралізації, повітродувок, дощувальних установок. Здійснює технічне обслуговування трубопроводів, рідкого та газоподібного хлору, повітря, вентиляторів, систем повітрозабору і повітроподання. Завантажує нейтралізуючий реагент у приймальний бак. Ремонтує трубопроводи хлорної води. Бере участь у ліквідації аварій. 
6-й розряд 
Завдання та обов'язки. Виконує роботи з ремонту запірної арматури хлорного господарства. Здійснює ревізію і технічне обслуговування трубопроводів рідкого та газоподібного хлору, повітропроводів. Провадить внутрішній огляд і гідравлічне випробування посудин, які працюють під тиском. Здійснює ревізію і технічне обслуговування нагрівальної колонки, ресиверів повітря, фільтрів повітря і нейтралізуючого ресивера, компресорів, масло-, вологовідокремлювачів, випарників хлору, засувок, вентилів, редукторів, засувок з електроприводом, зворотних клапанів, регуляторів тиску, барботажних систем, насосів станцій нейтралізації, дощувальних установок. Завантажує нейтралізуючий реагент у приймальний бак. Перевіряє роботу хлораторів та інших дозаторів хлору, вентиляторів, систем повітрозабору і повітроподання. Ремонтує трубопроводи хлорної води. Бере участь у ліквідації аварій. 
<…>

ВИРОБЛЕННЯ ТА РОЗПОДІЛ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ПО МЕРЕЖАХ ДЛЯ ОБІГРІВАННЯ ЖИТЛА І ПОБУТОВИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОТРЕБ 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
<…>
РОБІТНИКИ 
1. ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНІ 
2-й розряд 
Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні і парові котли з сумарною теплопродуктивністю до 12,6 ГДж/г (до 3 Гкал/г), або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла до 21 ГДж/г (до 5 Гкал/г), що працюють на рідкому і газовому паливі або електронагрівні. Здійснює розпалювання, запуск і зупинку котлів, живлення їх водою. Регулює процес горіння палива. Стежить за контрольно-вимірювальними приладами, за рівнем води в котлі,, тиском пари й температурою води, яка подається в опалювальну систему. Обслуговує тепломережні бойлерні установки або станції м'ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів з сумарним тепловим навантаженням до 42 ГДж/г (до 10 Гкал/г). Здійснює запуск насосів, двигунів, вентиляторів та інших допоміжних механізмів. Бере участь у ремонті обладнання, яке обслуговує. 
Повинен знати: принцип роботи котлів, які обслуговуються; склад теплоізоляційних мас і основні способи теплоізоляції котлів і паротрубопроводів; правила поводження з газом і обладнанням, яке знаходиться під напругою; призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів, будову й режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок або станцій м'ятої пари. 
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 
3-й розряд 
Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні і парові котли з сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/г (понад 3 до 10 Гкал/г) або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/г (понад 5 до 20 Гкал/г), що працюють на рідкому й газовому паливі, або електронагріванні. 
Обслуговує тепломережні бойлерні установки або станції м'ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів із сумарним тепловим навантаженням понад 42 до 84 ГДж/г (понад 10 до 20 Гкал/г). Здійснює запуск, регулювання і нагляд за роботою економайзерів, повітропідігрівачів, пароперегрівачів і живильних насосів. Забезпечує безперебійну роботу обладнання котельні. Здійснює запуск, зупинку і перемикання агрегатів, які обслуговує в схемах теплопроводів. Веде облік тепла, що відпускається споживачам. Бере участь у ремонті обладнання, яке обслуговує. 
Повинен знати: будову котлів, які обслуговує; будову і принцип роботи відцентрових і поршневих насосів, електродвигунів і парових двигунів; схеми тепло-, паро-, і водопроводів котельної установки і зовнішніх тепломереж; порядок обліку результатів роботи обладнання і кількості тепла, що відпускається споживачам; будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів. 
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора котельні 2 розряду - не менше 1 року. 
4-й розряд 
Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні і парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/г (понад 10 до 20 Гкал/г) або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 84 до 273 ГДж/г (понад 20 до 65 Гк/г), що працюють на рідкому та газовому паливі або електронагріванні. Обслуговує тепломережні бойлерні установки або станції м'ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів з сумарним тепловим навантаженням понад 84 ГДж/г (понад 20 Гкал/г). Наглядає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води в котлах, тиском і температурою пари, води і відхідних газів. Регулює роботу навантаження котлів відповідно до графіків споживання пари. Усуває недоліки в роботі обладнання, запобігає їх виникненню. 
Повинен знати: будову й правила обслуговування однотипних котлів, а також різноманітних допоміжних механізмів та арматури котлів; основи теплотехніки, різноманітні властивості палива й вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів; технічні умови на якість води та способи її очищення; причини виникнення неполадок у роботі котельної установки й способи запобігання їх виникненню; будову, призначення і умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів. 
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора котельні 3 розряду - не менше 1 року. 
5-й розряд 
Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні і парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 84 до 273 ГДж/г (понад 20 до 65 Гкал/г), які працюють на рідкому і газовому паливі чи електронагріванні або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю понад 273 до 546 ГДж/г (понад 65 до 130 Гкал/г), які працюють на рідкому і газовому паливі чи електронагріванні. Переключає живильні лінії, вмикає і вимикає пару з магістралей. Вмикає і вимикає автоматичну апаратуру живлення котлів. Здійснює профілактичний огляд котлів, їх допоміжних механізмів, контрольно-вимірювальних приладів. Бере участь у планово-запобіжному ремонті котлоагрегатів. Приймає котли та їх допоміжні механізми з ремонту та готує їх до роботи. 
Повинен знати: будову й принцип роботи водогрійних і парових котлів різних систем; експлуатаційні дані котельного обладнання і механізмів; будову апаратів автоматичного регулювання; правила дотримання режиму роботи котельні залежно від показань приладів; схеми трубопровідних мереж і сигналізації в котельні; правила налагодження і регулювання контрольно-вимірювальних приладів. 
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора котельні 4 розряду - не менше 1 року. 
6-й розряд 
Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні і парові котли різних систем із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/г (понад 65 Гкал/г) або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю понад 546 ГДж/г (понад 65 до 130 Г кал/г), які працюють на рідкому і газовому паливі чи електронагріванні. 
Повинен знати: конструктивні особливості складних контрольно-вимірювальних приладів та апаратів автоматичного регулювання; теплотворну здатність і фізичні властивості палива; елементи паливного балансу котлів і порядок його складання; правила визначення коефіцієнта корисної дії котельної установки. 
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора котельні 5 розряду - не менше 1 року. 
<…>
ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
<…>
ПРОФЕСІОНАЛИ 
<…>
4. ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР 
Завдання та обов'язки. Організовує всю виховну, спортивну та культурно-масову роботу з дітьми й дорослим населенням за місцем проживання. Розробляє місячні плани роботи з дітьми підлітками та дорослим населенням, плани роботи клубів з підготовки до нового навчального року й літнього оздоровлення дітей, а також заходи щодо запобігання правопорушенням і злочинності серед неповнолітніх. Залучає до робота в установленому порядку кваліфікованих тренерів, спортсменів спеціалістів різного профілю, діячів науки та культури. Складає розклад занять і забезпечує регулярність роботи гуртків, секцій, клубів, проведення масових культурних заходів, спортивних змагань. Залучає до занять за інтересами і до трудової діяльності, у першу чергу, дітей і підлітків з багатодітних, неблагополучних, малозабезпечених сімей, а також підлітків, що перебувають на обліку в організації зі справ неповнолітніх. Бере участь в організації літнього відпочинку дітей і підлітків (оздоровчі табори, клуби, туристичні походи), допомагає в працевлаштуванні на час літніх канікул. Вирішує питання використання для роботи спортивних баз, парків, шкільних залів, установ культури тощо. Розвиває ділові стосунки з підприємствами, комерційними та іншими організаціями району, залучає їх до благодійності та створення умов для відпочинку, праці та заробітку підлітків, надання допомоги в оздоровленні дітей. Вносить пропозиції щодо впровадження нових форм і методів організації вільного часу; населення за місцем проживання. Бере участь у роботі ради громадськості мікрорайону, педагогічних рад шкіл, батьківських комітетів під час розгляду питань, пов'язаних з вихованням населення за місцем проживання. 
Повинен знати: чинні законодавчі й нормативні акти державних органів; накази, розпорядження керівництва житлової організації щодо виховної та культурно-масової роботи з населенням за місцем проживання; педагогіку; основи етики та естетики, вікової психології та гігієни; форми й методи виховної роботи; методику навчання, технічні засоби навчання; основи профорієнтаційної роботи; правила ведення документації; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 
Кваліфікаційні вимоги. 
Провідний педагог-організатор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією педагога-організатора I категорії - не менше 2 років. 
Педагог-організатор I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією педагога-організатора II категорії - не менше 2 років. 
Педагог-організатор II категорії: повна вища освіта і відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією педагога-організатора - не менше 2 років. 
Педагог-організатор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 
<…>
ФАХІВЦІ 
1. ВИХОВАТЕЛЬ ГУРТОЖИТКУ 
Завдання та обов'язки. Проводить з мешканцями гуртожитку виховну, культурно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу виховує молодь у дусі колективізму, взаємодопомоги та поважання правил співжиття. Сприяє підвищенню трудової та громадської активності, культурного рівня мешканців. Вивчає їх інтереси й запити з метою поліпшення умов проживання та підвищення змістовності дозвілля. Розробляє та здійснює перспективні плани виховної роботи. Організовує лекції про досягнення науки, техніки культури та мистецтва, зустрічі з ветеранами війни й праці створює колективи художньої і технічної самодіяльної творчості спортивні секції, клуби за інтересами, упроваджує обряди і ритуали, проводить огляди-конкурси, змагання за високу культуру побуту та громадський порядок у гуртожитку. Проводить тематичні й святкові вечори, туристичні подорожі, спортивні змагання, відвідування музеїв, виставок, театрів, веде роботу з профілактики правопорушень, утвердження здорового способу життя. Веде журнал культурно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи, вживає заходів щодо підвищення ефективності використання різних форм і методів цієї роботи з урахуванням контингенту мешканців. Контролює дотримання належного порядку у гуртожитку. Забезпечує наявність бібліотеки, кімнат відпочинку, постачає їх необхідним інвентарем. Пропонує заходи щодо поліпшення інтер'єру гуртожитку. 
Повинен знати: законодавчі акти, накази, нормативні, методичні та інші керівні матеріали органів вищого рівня щодо організації виховної роботи в гуртожитку; основні напрямки діяльності підприємства, де працюють мешканці гуртожитку; основи етики та естетики; вікової педагогіки, психології та гігієни; форми й методи виховної діяльності, передовий досвід роботи в гуртожитках інших підприємств; обряди і ритуали; правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках; типові норми й санітарні правила обладнання та оснащення гуртожитків, правила пожежної безпеки. 
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. 
<…>

РОБІТНИКИ 
<…>
3. РОБІТНИК З КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й РЕМОНТУ БУДИНКІВ 
2-й розряд 
Завдання та обов'язки. Здійснює прибирання і санітарне утримання будинків та прилеглих територій (дворових територій, тротуарів, стічних канав, урн, сміттєзбірників, сходових площадок і маршів, приміщень загального користування, кабін ліфтів, підвалів, горищ тощо). Очищає від снігу і льоду дворові території, тротуари, дахи, навіси, ринви тощо. Бере участь у періодичному огляді технічного стану будинків і споруд, які обслуговує. Здійснює технічне обслуговування і ремонт будинків і споруд з виконанням ремонтно-будівельних робіт (штукатурних, малярних, шпалерних, бетонних, теслярських) із застосуванням помостів, люльок, підвісних та інших страхувальних і підйомних пристроїв. Виконує санітарно-технічні та електротехнічні роботи під керівництвом робітника вищої кваліфікації. 
Повинен знати: постанови і розпорядження місцевих органів виконавчої влади з питань санітарії, благоустрою та утримання домоволодінь; види матеріалів, призначення і будову інструментів і пристроїв, що застосовуються під час виконання робіт; основи ремонтно-будівельного виробництва та утримання домоволодінь; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. 
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 
3-й розряд 
Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування і ремонт будинків і споруд домоволодіння з виконанням усіх видів ремонтно-будівельних робіт (бетонних, штукатурних, малярних, шпалерних, теслярських, столярних тощо) із застосуванням підйомних і страхувальних пристроїв. Виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання, водостоків, вентиляції, кондиціонування повітря, електричних мереж та іншого обладнання з виконанням слюсарних і паяльних робіт. Бере участь періодичному огляді технічного стану будинків і будівель, які обслуговує, обладнання і механізмів. Здійснює санітарно-прибиральні роботи на території домоволодінь, усуває пошкодження та несправності за заявками населення. 
Повинен знати: постанови і розпорядження місцевих органів виконавчої влади, накази керівника підприємства (організації) щодо утримання, благоустрою та санітарії домоволодінь; види матеріалів; призначення та будову інструментів, пристроїв, машин, механізмів та обладнання при виконанні робіт; основи ремонтно-будівельного виробництва та електротехніки; правила і норми охорони праці і протипожежного захисту. 
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків 2 розряду - не менше 1 року. 
4-й розряд 
Завдання та обов'язки. Здійснює періодичний огляд технічного стану будинків і споруд, які обслуговує, обладнання і механізмів, їх технічне обслуговування і ремонт з виконанням усіх видів ремонтно-будівельних робіт (у тому числі зварювальних) із застосуванням усіх видів підйомних та страхувальних пристроїв і механізмів. Виконує роботи з технічного обслуговування і поточного ремонту всього інженерно-технічного обладнання домоволодінь. Здійснює монтаж, демонтаж і поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт. Організовує і бере участь у роботах з прибирання, санітарного утримання і сезонної підготовки будинків, споруд, обладнання та механізмів. Усуває пошкодження, несправності та виконує інші роботи за заявками населення. 
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази і нормативні документи з питань благоустрою, санітарії та утримання будинків, споруд, обладнання і механізмів домоволодінь; основи ремонтно-будівельного виробництва та електротехніки; призначення та будову пристроїв, що застосовуються, механізмів та обладнання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків 3 розряду - не менше 1 року. 
4. РОБІТНИК З КОМПЛЕКСНОГО ПРИБИРАННЯ ТА УТРИМАННЯ БУДИНКІВ З ПРИЛЕГЛИМИ ТЕРИТОРІЯМИ 
1-й розряд 
Завдання та обов'язки. Прибирає вулиці, тротуари, ділянки і площі, прилеглі до домоволодіння, яке обслуговується. Своєчасно очищує від снігу і льоду тротуари, бруківку і доріжки, посипає їх інертними матеріалами і реагентами. Очищує пожежні гідранти і колодязі для вільного доступу до них у будь-який час. Копає у разі потреби нові і прочищає існуючі канавки і лотки для стікання води. Поливає водою двори, бруківку і тротуари. Періодично очищує вуличні урни від сміття і промиває їх. Наглядає за своєчасним очищенням дворових контейнерів для сміття і громадських туалетів та за їх санітарним станом. Підтримує чистоту на сходових клітках та в інших місцях загального користування поза квартирами, наглядає за справністю і збереженістю усього зовнішнього будинкового обладнання і майна (огорож, урн, контейнерів, вивісок тощо). Повідомляє про порушення порядку дільничного інспектора або чергового у відділі міліції, керуючого будинком. Надає допомогу особам, потерпілим від нещасних випадків, людям похилого віку, хворим, дітям тощо. 
Повинен знати: постанови, накази, розпорядження керівних органів з питань санітарії, зовнішнього утримання території будинків і охорони громадського порядку; адреси і номери телефонів відділу міліції, швидкої допомоги, пожежної частини, найближчої установи з надання медичної допомоги, аптеки тощо. 
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 
2-й розряд 
Завдання та обов'язки. Прибирає вулиці, тротуари, ділянки і площі, прилеглі до домоволодіння, яке обслуговується. Своєчасно очищує від снігу і льоду тротуари, бруківку і доріжки, посипає їх інертними матеріалами і реагентами. Очищує пожежні гідранти і колодязі для вільного доступу до них у будь-який час. Промиває і дезінфікує дворові контейнери для сміття. Прибирає сходові клітки, горища, підвали та інші місця загального користування поза квартирами. Очищує від бруду і сміття та промиває стволи бункерів і завантажувальних клапанів сміттєпроводів, приміщення сміттєзбиральних і сміттєприймальних камер, проходи і сходи до них, сміттєзбірники. Виносить з камер переносні сміттєзбірники зі сміттям і установлює в камеру порожні. Здійснює профілактичний огляд та забезпечує справність стволів і бункерів сміттєзбірників сміттєприймальних камер, завантажувальних клапанів герметичних прокладок у кришках клапанів. Усуває засмічення стволів сміттєпроводів. Дезінфікує стволи сміттєпроводів сміттєприймальних камер та сміттєзбірників. Регулює вентиляцію стволів сміттєпроводів. Періодично видаляє пил зі стін і стель, миє панелі стін, перила, віконні рами і шибки на сходових клітках вхідні дверні блоки. Готує різні мийні та дезінфікуючі розчини для цих робіт. Одержує мийні засоби, інвентар та ганчір'я. Контролює своєчасність вивезення твердих побутових відходів, прибирання громадських туалетів та їх санітарний стан. Наглядає за справністю і збереженістю усього зовнішнього будинкового обладнання та майна (воріт, огорожі, парадних дверей, карнизів, ринв електроарматури у під'їздах і на прибудинковій території, слухових вікон, сміттєзбірників та урн, вивісок, покажчиків, обладнання дитячих майданчиків, табличок з номерами дворових вбиралень тощо), а також сараїв та складів. Вивішує, знімає та зберігає прапори, своєчасно вмикає (вимикає) ліхтарі та території, яку обслуговує. Бере участь в обходах території домоволодіння, які здійснюються санітарною, протипожежною службами та міліцією. 
Повинен знати: постанови, накази і розпорядження керівних органів з питань санітарії, благоустрою, утримання будинків та їх інженерного обладнання, охорони громадського порядку; правила охорони праці під час виконання робіт та пожежної безпеки; адреси і номери телефонів відповідних міських (районних) служб. 
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями I розряду - не менше 0,5 року. 
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