
 

 

 

 
 

 

Функції управління, структурні підрозділи та  перелік посад 

керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців 

Таблиця 1 

№ 

функ-

ції 

Найменування функції Структурні підрозділи 
Перелік посад, які виконують 

відповідні функції 

1 2 3 4 

1 Загальне керівництво 

основним виробництвом, 

кадрами  

Підприємство, його служби, 

депо 

Директор (начальник) підприємства (депо, 

служби) та його заступники, головний 

інженер, начальник відділу кадрів              

(див. п.1.21) 

2 Оперативне керування 

рухом транспорту 

Служба руху підприємства, 

відділи: експлуатації, 

диспетчерський; депо, 

райони, відділення, станції, 

маршрути  

Начальники: відділу експлуатації, 

диспетчерського відділу, району, 

відділення, станції, маршруту; заступник 

начальника відділу експлуатації; інженер; 

диспетчер; майстер; технік; нарядник; 

рахівник; оператор служби руху   

3 Оперативне керування 

забезпеченням безпеки 

дорожнього руху, лінійний 

контроль з питань безпеки 

руху 

Відділи: безпеки руху 

підприємства, технічної 

допомоги; аварійно-

відновлювальна служба 

Начальники відділу: безпеки руху 

підприємства (депо), технічної допомоги, 

аварійно-відновлювального; ревізор з 

безпеки руху; інженер; технік 
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   Продовження таблиці 1 

 

1 2 3 4 

4 Ремонтно-технічне обслуго-

вування колійного господар-

ства трамвая 

Служба колії, дистанції 

служби колії, дільниці 

колійного господарства, 

ремонтна майстерня, цех з 

ремонту колій 

Начальники: дільниці колійного 

господарства, дистанції колії, ремонтної 

майстерні, цеху з ремонту колій; заступник 

начальника дистанції; провідний інженер; 

диспетчер, оператор диспетчерської 

служби, технік; інженер, майстер, 

диспетчер, технік, оператор диспетчерської 

служби 

5 Ремонтно-технічне 

обслуговування 

енергогосподарства, 

сигналізації, централізації, 

блокування та зв’язку 

Служба енергогосподарства, 

райони та дільниці 

контактних і кабельних 

мереж, райони та дільниці 

перетворювальних 

підстанцій, дільниці 

сигналізації, централізації, 

блокування та зв’язку, 

лабораторія вимірювання 

Начальники: виробничих служб (відділів), 

інспекційних служб (відділів), цехів та їхні 

заступники; району, дільниці, лабораторії 

вимірювання; провідний інженер, 

диспетчер, технік; інженер, майстер, 

диспетчер, оператор диспетчерської 

служби, технік 

6 Ремонтно-технічне 

обслуговування трамвайних 

вагонів 

Служба рухомого складу 

підприємства, цехи та 

дільниці депо, майстерні з 

ремонту рухомого складу та 

обладнання в депо та 

службах підприємства 

Начальники: відділу технічного контролю, 

ремонтної майстерні, цеху (дільниці); 

заступник начальника цеху; провідний 

інженер; інженер, майстер, диспетчер, 

оператор виробництва, технік 
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   Продовження таблиці 1 

 

1 2 3 4 

7 Ремонтно-технічне 

обслуговування тролейбуса 

Служба рухомого складу 

підприємства, цехи та 

дільниці депо, майстерні з 

ремонту рухомого складу та 

обладнання в депо та 

службах підприємства 

Начальники: відділу технічного контролю, 

ремонтної майстерні, цеху (дільниці); 

заступник начальника цеху; провідний 

інженер, інженер; майстер, диспетчер, 

оператор виробництва, технік 

8 Організація технічної 

підготовки виробництва, 

охорона праці та техніка 

безпеки  

Технічний відділ підприєм-

ства, виробничо-технічний 

відділ депо, служби 

Начальник відділу; заступник начальника 

відділу; провідний інженер; інженер, технік 

9 Організація контролю за 

збиранням проїзної плати 

Відділ збирання проїзної 

плати підприємства 

Начальник служби (відділу); заступник 

начальника служби (відділу); контролер 

пасажирського транспорту 

10 Організація збирання та 

обліку проїзної плати 

Відділ збирання проїзної 

плати підприємства, депо 

Начальник служби (відділу); заступник 

начальника служби (відділу); касир, 

інкасатор  

11 Техніко-економічне 

планування, організація  

праці та заробітної плати 

Планово-економічний відділ 

підприємства, депо, служби 

та відділ організації праці 

підприємства 

Начальник відділу; заступник начальника 

відділу; провідні: економіст, інженер з  

нормування праці; економіст, інженер з 

нормування праці, технік, статист, 

обліковець    
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   Продовження таблиці 1 

 

1 2 3 4 

12 Бухгалтерський облік і 

фінансова діяльність 

Бухгалтерія підприємства, 

депо, служби 

Головний бухгалтер, заступник головного 

бухгалтера; бухгалтер, бухгалтер-ревізор, 

касир, рахівник, табельник 

 

13 Матеріально-технічне забез-

печення 

Служба (відділ) матеріаль-

но-технічного забезпечення 

підприємства, депо, служби 

Начальник служби (відділу); заступник 

начальника служби (відділу); провідний 

інженер; товарознавець, майстер, агент з 

забезпечення; завідувачі: центральним 

складом, складом; експедитор, майстер 

 

14 Господарське 

обслуговування та загальне 

керування справами 

Адміністративно-господар-

ський відділ підприємства, 

депо, служби 

Начальник відділу; секретар-друкарка, 

друкарка; завідувачі: господарства, 

канцелярії, архіву, друкарського бюро; 

архіваріус, секретар 
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