
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ  
ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ

Д іяльність будь-якої органі-
зації неможлива без належ-
ного господарського забез-

печення. З огляду на обсяги завдань, 
з урахуванням розмірів Інституту, 
специфіки діяльності та розташу-
вання корпусів в установі функціо-
нує господарський відділ у формі са-
мостійного структурного підрозділу.

Сьогодні відділ очолює Семен-
ченко М. В, штатна чисельність нарахо-
вує 14 осіб, у т. ч.: два водії, вісім сторо-
жів, дві прибиральниці службових 
приміщень та робітник з благоустрою.

До основних завдань та функцій 
відділу відносяться: господарське, соціально-по-
бутове та матеріально-технічне забезпечення 
і обслуговування підрозділів Інституту; своєчасне 
прибирання приміщень відповідно до санітарних 
норм і правил; утримання в належному стані бу-
дівель та території Інституту; проведення робіт 

з благоустрою території та догляду 
за зеленими насадженнями; забез-
печення робочого стану комуналь-
ної інфраструктури; вжиття заходів 
щодо усунення несправностей та ава-
рій; облік майна, транспортних засо-
бів, інвентарю та окремих матеріалів, 
закріплення їх за відповідальними 
особами, контроль за їх використан-
ням та списанням; організація прове-
дення ремонтно-будівельних робіт та 
забезпечення необхідними матеріа-
лами виконання цих робіт.

У штаті відділу працюють: в.о. на-
чальника відділу Михайло Віталійо-

вич Семенченко; сторож, інспектор з охорони 
праці Гаєвський Олександр Михайлович; водій 
автомобіля (автобуса) Володимир Тимофійович 
Міх; водій автомобіля Микола Іванович Гурин; 
робітник з благоустрою Михайло Миколайович 
Савін; сторож Олександр Васильович Савиць-

кий; сторож Віктор 
Васильович Находько; 
сторож Леонід Івано-
вич Концевий; сторож 
Павло Михайлович 
Кравченко; сторож 
Михайло Петрович 
Рудник; сторож Вла-
дислав Миколайо-
вич Кирієнко; сторож 
Олександр Анатолійо-
вич Романов; сторож 
Леонід Пантелійович 
Савченко; прибираль-
ниця службових при-
міщень Любов Ми-
хайлівна Семенченко; 
прибиральниця служ-
бових приміщень Та-
мара Дмитрівна Булах.

Колектив господарського відділу (зліва направо): Кошарний В. Г.; Булах Т. Д., 
прибиральниця службових приміщень; Романов О. А., сторож; Семенченко Л. М., 
прибиральниця службових приміщень; Кирієнко В. М., сторож; Міх В. Т., водій 
автомобіля; Савченко Л. П., сторож; Гурин М. І., водій автомобіля
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