PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro direktoriaus
2011 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V- 2
ŪKIO DALIES VEDĖJO PAREIGINIAI NUOSTATAI
I.

BENDROJI DALIS

1. Ūkio dalies vedėją į darbą priima ir iš pareigų atleidžia įstaigos vadovas.
2. Ūkio dalies vedėjas privalo žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės
nutarimais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų
tvarką, Lietuvos Respublikos archyvų įstatymais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą,
saugojimo priežiūrą bei kontrolę ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, įstaigos
nuostatais, vadovo įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, pareiginiais nuostatais.
3. Ūkio dalies vedėjas yra pavaldus įstaigos vadovui.
4. Ūkio dalies vedėjas organizuoja ūkinę veiklą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų
naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai.
II. PAREIGOS
5. Ūkio dalies vedėjas privalo:
5.1. organizuoti ir vykdyti prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;
5.2. planuoti pirkimų veiklą, siekti, kad taupiau būtų naudojamos pirkimams skirtos lėšos;
5.3. užtikrinti, kad įstaiga būtų laiku aprūpinama darbo priemonėmis, medžiagomis, ūkiniu
inventoriumi, įranga, registruoti išlaidas, prižiūrėti ir rūpintis technine įstaigos įranga;
5.4. užtikrinti pastatų ir materialinių vertybių apsaugą, priežiūrą ir sandėliavimą, paskirstymą,
nurašymą;
5.5. kontroliuoti materialinių vertybių saugumą, dalyvauti netikėtuose patikrinimuose,
parduodamų materialinių vertybių aukcionuose ir materialinių vertybių inventorizacijoje;
5.6. ruošti technines užduotis patalpų ir pastatų renovacijos projektams;
5.7. tvarkyti įstaigos archyvą, vykdyti jo saugojimo priežiūrą bei kontrolę;
5.8. analizuoti ir vertinti pirkimų sistemą, rengti pasiūlymus, kaip ją tobulinti;
5.9. vykdyti instruktavimus priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
5.10. organizuoti darbą kompiuterininkui, vairuotojui, valytojui;
5.11. atlikti kitus direktoriaus pavedimus ūkio klausimais.
III. TEISĖS
6. Ūkio dalies vedėjas turi teisę:
6.1. gauti informaciją apie reikalingų nupirkti prekių kiekį, paslaugų teikimo ir darbų atlikimo
terminus, pirkimo objektų techninius ir kokybės reikalavimus ir kitas keliamas sąlygas, lėšas,
skirtas prekių, paslaugų pirkimui, bei visą kitą informaciją pirkimams vykdyti;
6.2. prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus;
6.3. teikti pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų organizavimo gerinimo.

IV. ATSAKOMYBĖ
7. Ūkio dalies vedėjas atsako:
7.1. už ūkinę ir finansinę veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų reikalavimų nesilaikymą;
7.2. už dokumentų, susijusių su operacijomis, kurios pažeidžia įstaigos veiklos funkcijas, lėšų,
materialinių vertybių priėmimo, saugojimo bei naudojimo tvarką, įforminimą;
7.3. už komercinių paslapčių išdavimą;
7.4. už sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;
7.5. už saugų darbą darbo vietose, elektrinių prietaisų naudojimo tvarką;
7.6. už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį
kodeksus.
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