1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.

Навчальна лабораторія Житлово-комунального коледжу ХНУМГ імені

О. М. Бекетова (далі НЛ) створена при Харківському національному
університеті міського господарств імені О. М. Бекетова (далі Університет)
наказом № 84-01 від 11 вересня 1997 р.
1.2.

У своїй діяльності НЛ керується: Статутом ХНУМГ імені О. М. Бекетова,

Положенням про Житлово-комунальний коледж ХНУМГ імені О. М. Бекетова,
Положенням про організацію освітнього процесу в Житлово-комунальному
коледжі ХНУМГ імені О. М. Бекетова, «Правилами користування та
внутрішнього розпорядку в навчальній лабораторії».
1.3.

НЛ не має права юридичної особи; бухгалтерську та статистичну

звітність виконує бухгалтерія Університету.
1.4.

Юридична адреса НЛ: Україна, 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.
2. МЕТА ТА ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ НЛ

2.1. Основною метою створення й діяльності НЛ є:
•

організація навчальної бази для забезпечення високого рівня професійно-

практичної підготовки студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна
справа» в Житлово-комунальному коледжі ХНУМГ імені О. М. Бекетова;
•

проведення практичних занять із дисциплін «Організація та технологія

обслуговування в готелях», «Будівлі і обладнання готелів», «Санітарія і гігієна
в підприємствах готельного типу», «Охорона праці в галузі», «Безпека
життєдіяльності», «Естетичне оформлення готелів»;
•

проходження навчальної, технологічної та виробничої практик студентів

денної та заочної форм навчання;
•

надання послуг проживання, в першу чергу, учасникам науково-

практичних конференцій, олімпіад, нарад, які проводяться в Університеті,
слухачам курсів підвищення кваліфікації, студентам заочної форми навчання
ЖКК та Університету.
2.2. До роботи НЛ залучаються її співробітники, науково-педагогічні
працівники факультетів і кафедр Університету, а також педагогічні працівники,

які працюють на спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» в Житловокомунальному коледжі ХНУМГ імені О. М. Бекетова.
2.3. Наскрізна програма практики розробляється цикловою комісією готельного
обслуговування за участю завідувача НЛ і майстра виробничого навчання.
3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
3.1. Здійснення розпорядчо-господарчих функцій покладається на завідувача
НЛ, який призначається на посаду ректором Університету. Його права й
обов’язки, умови матеріального забезпечення та звільнення з посади перелічено
у вимогах, передбачених чинним законодавством.
3.2. Права та обов’язки завідувача НЛ:
•

здійснює оперативне управління НЛ, керуючись даним Положенням,

«Правилами користування готелями й аналогічними засобами розміщення та
надання готельних послуг», «Правилами користування та внутрішнього
розпорядку

в

НЛ»,

затвердженими

Університетом,

наказами

та

розпорядженнями ректора;
•

здійснює

контроль

за

технологічним,

санітарно-технічним

і

протипожежним станом номерного фонду та підсобних приміщень НЛ,
оперативно подаючи заяви (пропозиції) щодо усунення недоліків відповідному
керівництву ЖКК ХНУМГ імені О. М. Бекетова;
•

надає свої пропозиції Університету щодо штатного розкладу НЛ.

Здійснює підбір спеціалістів на посади згідно зі штатним розкладом, розробляє
їх функціональні обов'язки;
•

розробляє та узгоджує план роботи НЛ, план матеріально-технічного

забезпечення
О. М.Бекетова

НЛ,

дає

щодо

пропозиції
придбання

керівництву

ЖКК

ХНУМГ

імені

необхідного

матеріально-технічного

обладнання, меблів, інвентарю, миючих засобів;
•

надає пропозиції щодо заохочення працівників НЛ;

•

дає доручення та розпорядження для виконання співробітниками НЛ;

•

бере безпосередню участь у практичних заняттях, семінарах за

розробленими ЖКК ХНУМГ імені О. М. Бекетова програмами;
•

здійснює інші дії, пов'язані з управлінням НЛ у межах своїх повноважень.

4. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
4.1. Трудовий колектив НЛ складають співробітники, згідно зі затвердженим
штатним розкладом, які беруть участь в її діяльності на підставі чинного
законодавства України, а також інших чинних форм, що регулюють трудові
відносини працівників із Університетом.
4.2.Трудові взаємовідносини зі співробітниками, включаючи питання прийому
на роботу та звільнення, робочого часу й відпочинку, оплати праці,
компенсацій регулюються чинним законодавством про працю.
5. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЛ
5.1. Припинення діяльності НЛ здійснюється за наказом ректора Університету.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Дане Положення набирає чинності з дати його затвердження ректором
ХНУМГ імені О. М. Бекетова.

