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ПОЛОЖЕННЯ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання кор�п�ії / 
і 1- липня 2020 року №J.fi.;w 

про Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації 

І.Загальні положення 

1. Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації (далі -
Управління) є самостійним структурним підрозділом апарату Національного 
агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), який 
здійснює організаційне, господарське та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності Національного агентства. 

2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами
України, в тому числі Законом Украіни «Про запобігання корупції», актами 
Кабінету Міністрів Украі'ни, Положенням про апарат Національного агентства, 
актами Національного агентства, цим Положенням та іншими нормативно
правовими актами. 

3. Управління підпорядковане Голові Національного агентства. У межах
повноважень, визначених Положенням про апарат Національного агентства, 
Управління підконтрольне та підзвітне керівнику апарату Національного 
агентства. 

4. Управління з метою опрацювання питань, що належать до компетенції
Національного агентства, взаємодіє зі структурними підрозділами апарату 
Національного агентства, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента 
України, відповідними структурними підрозділами Апарату Верховної Ради 
України, органами державної влади та місцевого самоврядування. 

5. Управління використовує в роботі печатки I штампи встановленого
зразка. 

П. Завдання У правління 

Основними завданнями Управління є організаційне забезпечення 
діяльності Національного агентства, створення безпечних та здорових 
виробничих та соціально-побутових умов праці та організація ресурсного 
забезпечення діяльності Національного агентства. 

ПІ. Функції У правління 

1. Управління в межах своєї компетенції та відповідно до покладених на
нього завдань: 

1) здійснює організаційні заходи щодо підготовки та проведення зборів,
оперативних нарад, заходів іншого характеру, у тому числі міжнародних; 

2) здійснює організацію нарад керівництва Національного агентства, готує
проєкт порядку денного та формує матеріали до апаратної наради, готує 
протоколи за результатами апаратної наради; 
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З) готує проєкти наказів Національного агентства в межах повноважень 

Управління, проєкти доручень Голови Національного агентства та керівника 

апарату Національного агентства, проєкти документів організаційного та 

господарського характеру; 

бере участь у підготовці проєктів наказів Національного агентства, 

розробниками яких є інші структурні підрозділи; 

здійснює в межах компетенції виконання наказів Національного агентства, 

доручень Голови Національного агентства та керівника апарату; 

4) організовує та забезпечує проведення протокольних заходів під час

обслуговування іноземних та інших делегацій, які прибувають до Національного 

агентства; 
5) складає план закріплення приміщень за структурними підрозділами та

подає його на затвердження Голові Національного агентства, організовує 

розміщення працівників Національного агентства у приміщеннях 

адміністративної будівлі, що належить до сфери управління Національного 

агентства відповідно до затвердженого плану; 
6) здійснює облік, збереження, видачу та списання товарно-матеріальних

цінностей, контроль за їх цільовим використанням; 
7) проводить інвентаризацію матеріально-технічних засобів 

Національного агентства; 
8) визначає потреби структурних підрозділів апарату Національного

агентства в матеріально-технічних засобах, готує пропозиції щодо їх придбання, 
. . ... 

розподшу, перерозподшу, вносить пропозиц11 до проєкту кошторису витрат 

Національного агентства; 
9) забезпечує підготовку та складення річного плану закупівель товарів,

робіт та послуг за державні кошти; 
1 О) супроводжує проведення закупівель товарів, робіт і послуг згідно 1з 

Законом України «Про публічні закупівлі» для експлуатації, оснащення й 
удосконалення матеріально-технічної бази Національного агентства; 

11) здійснює підготовку проектів договорів та інших правочинів із
суб'єктами господарювання на виконання робіт, надання послуг та постачання 
товарів, контролює виконання укладених договорів. У разі неналежного 
виконання іншою стороною своїх договірних зобов'язань готує та передає 
матеріали до Юридичного управління для ведення претензійної та позовної 
роботи з метою захисту майнових прав та інтересів Національного агентства; 

12) забезпечує господарське обслуговування Національного агентства,
здійснює контроль за належною експлуатацією та санітарно-технічним станом 
приміщень Національного агентства; 

13) організовує роботу та здійснює контроль за належним використанням
автомобільного транспорту, який перебуває у користуванні Національного 

агентства; 
14) забезпечує виконання вимог законодавства у сфері охорони праці,

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки; 










