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І. Загальні положення 

1. Комірник належить до професійної групи «Робітники». 

2. Призначення на посаду комірника та звільнення з неї здійснюється наказом керівника 

підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України чи чинного законодавства 

про працю. 

3. Комірник підпорядковується безпосередньо кухарю. 

II. Завдання та обов'язки 

Комірник: 

1.  Приймає на склад, зважує, зберігає і видає зі складу різні матеріальні 

цінності, паливо, сировину, напівфабрикати, готову продукцію, деталі, інструменти, речі 

тощо. 

2.  Перевіряє відповідність цінностей, які приймає, супровідним документам. 

3.  Перемішує матеріальні цінності до місць зберігання вручну або за 

допомогою штабелерів та інших механізмів з розкладанням (сортуванням) їх за видами, 

якістю, призначенням та іншими ознаками. 

4.  Організовує зберігання матеріалів і продукції з метою запобігання їх 

псуванню та втратам. 

5.  Забезпечує зберігання матеріальних цінностей. 

III. Права 

Комірник має право: 

1.  Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по 

вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. 

2.  В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі 

виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення. 

3.  Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх 

посадових обов'язків. 

IV. Відповідальність 

Комірник несе відповідальність: 

1.  За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що 

передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про 

працю. 

2.  За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, 

визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством 

України. 

3.  За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством про працю України. 

V. Комірник повинен знати: 

1.  Номенклатуру, сортамент матеріальних цінностей, що зберігаються, їх 

властивості і призначення. 

2.  Способи перевірки робочого інструменту, приладів, пристроїв на 

придатність їх до роботи. 

3.  Способи збереження речей, продукції і сировини від псування під час 

розвантаження, навантаження і збереження на складі. 



4.  Правила протипожежної безпеки щодо зберігання матеріалів і утримання 

службових приміщень, правила техніки безпеки під час зберігання і переміщення 

токсичних, пожежно - і вибухонебезпечних матеріалів, палива та мастила. 

5.  Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

VI. Кваліфікаційні вимоги 

- Базова або неповна базова загальна середня освіта.  Короткострокове виробниче 

навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

 

 

 

З інструкцією ознайомлений: 
 


