
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“    23   “          05               2016 р.             м. Харків             №     107       .  
.  
Про впорядкування користування  
службовим телефонним та 
телеграфним зв’язком 
 
          На виконання наказу МНС України від 20.04.06 року №236 ‘‘Про 
впорядкування користування службовим телефонним та телеграфним 
зв’язком в системі МНС України’’, з метою економії бюджетних коштів та 
впорядкування користування службовим телефонним та телеграфним 
зв’язком в університеті 
 
НАКАЗУЮ: 
 
 

1. Встановити граничні обсяги щомісячних витрат, пов’язаних з 
користуванням послугами телефонного зв’язку в університеті згідно з 
додатком 1. 

2.  Дозволити міжнародні переговори в університеті: 
2.1. Проректорам, та з їх дозволу, іншим працівникам університету; 
2.2. Помічнику ректора з питань міжнародного співробітництва. 
3.  Дозволити міжміські переговори  тривалістю до 15 хвилин: 
3.1. проректорам університету; 
3.2. керівникам факультетів; 
3.3. керівникам структурних підрозділів; 
3.4. черговому університету. 
4. Дозволити доступ до мереж операторів мобільного зв’язку для 

вирішення невідкладних задач службового характеру з наступних 
телефонів: 

- 700-73-00 – перший проректор; 
- 704-14-34 - проректор з навчальної та методичної роботи; 
- 704-14-29 - проректор з персоналу; 
- 704-18-02 - проректор з наукової роботи; 
- 700-30-53 - проректор – начальник відділу організації служби;  
- 370-30-65 - факультет цивільного захисту; 
- 704-25-11 - факультет техногенно-екологічної безпеки; 
 - 715-63-91 - відділ адміністративної роботи; 
 - 700-73-03 – відділ економіки і фінансів; 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



 
4.1. Начальнику відділу адміністративної роботи підполковнику 

служби цивільного захисту Щербаку С.С. організувати та взяти під 
особистий контроль реєстрацію працівників університету, які телефонують 
з телефону 715-63-91, у журналі обліку телефонних розмов. 

 5. Заборонити ведення міжміських телефонних переговорів з 
особистих питань.    

6.  Встановити розмір інформації оперативного характеру для       
відправлення телеграфним зв’язком не більше 100 слів. Інформацію, обсяг 
якої становить більше 100 слів, або не носить оперативний  характер, 
передавати винятково електронною поштою. 

7. Покласти контроль за веденням міжміських телефонних 
переговорів з особистих питань на керівників структурних підрозділів. 

8. Начальнику відділу телекомунікацій підполковнику служби 
цивільного захисту Дудаку С.О. у разі виявлення порушень та зловживань 
при користуванні службовим телефонним та телеграфним зв’язком вживати 
заходів щодо відшкодування витрат. 

9. Начальнику відділу економіки і фінансів (головному бухгалтеру) 
підполковнику служби цивільного захисту Чистяковій Л.І. у разі 
перевищення лімітів, вказаних у   додатку 1, суму перевищення утримувати 
з абонентів, за якими закріплені телефони. 

10. Вважати таким, що втратив чинність наказ НУЦЗ України (з 
основної діяльності) від 16.02.2015 року за № 33 “Про впорядкування 
користування службовим та телеграфним зв’язком”. 

11. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 
університету полковника служби цивільного захисту Коврегіна В.В. 
 
 
 
 
Ректор університету 
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                           В.П. Садковий 



                                                                                                           Додаток 1 
                                                                                                          до наказу НУЦЗ України 
                                                                                                          23.05.2016 № 107   
 
                                
                                                     Граничні обсяги 
 
            квартальних витрат, пов’язаних з користуванням послугами телефонного  
                                                     зв’язку в університеті. 
№ 
з/п 
  

     Номер 
   телефону 
              

               Місце установки Граничні обсяги 
квартальних 
витрат  (грн.*) 

1. 700-73-00 Перший проректор.          250  
2. 704-14-34 Проректор з навчальної та методичної 

роботи. 
        250 

3. 704-14-29 Проректор з персоналу.          1390 
4. 704-18-02 Проректор з наукової роботи.          250 
5. 700-30-53 Проректор - начальник відділу організації 

служби 
         350 

6. 704-14-27 Відділ організації експлуатації нерухомого 
майна. 

         250 

7. 700-73-03 Начальник відділу економіки і фінансів.          500 
8. 715-63-91 Начальник відділу персоналу. 

Начальник відділу адміністративної роботи. 
         700** 

9. 704-14-39 Начальник факультету пожежної безпеки.          250 
10. 700-31-71  Оперативний - черговий 

(вул.Чернишевська, 94) 
         50 

11. 704-14-31 Навчально – науково – виробничий центр          200 
12. 704-14-32 Науково – методичний центр навчальних 

закладів у сфері цивільного захисту. 
         350*** 

13. 700-56-82 Науково – дослідна лабораторія 
екстремальної та кризової психології. 

         90 

14. 704-25-11 Факультет техногенно-екологічної безпеки.          1400 
15. 700-39-47 Начальник сектору з питань запобігання та 

виявлення корупції. 
         200 

16. 704-04-81 Науково – дослідний центр.         250 
17. 8-246-2-22-35 Навчальний полігон.          50 
18. 370-30-65 Начальник факультету цивільного захисту.          250 
19. 370-21-31 Чергова частина (вул. Баварська,7).          50 
20. 370-20-66 Начальники курсів факультету ОРС, 

Бібліотека (вул. Баварська, 7). 
         50 

21. 370-32-93 Центр інформаційних технологій (вул. 
Баварська, 7). 
Кафедра спеціальної хімії та хімічної 
технології 

         50 

22. 370-40-80 НПРЧ, АТС, стаціонарне відділення 
медико-санітарної частини. 

         50 

23. 370-40-01 2 - КЕВ , заступник начальника факультету 
ЦЗ 

        
         50 

24. 370-61-16 Кафедра пожежної тактики та АРР,  
Кафедра інженерної та АРТ.  
Кафедра пожежної та рятувальної 

         50 



підготовки. 
Начальник факультету ОРС. 

 25. 370-06-85 Відділ адміністративної роботи (вул. 
Баварська, 7), сектор по роботі з 
перемінним     складом. 

          150 

26. 370 – 50 - 52 Їдальня, котельна              50 
         Усього :         7530 
 
Примітка: 
*     без урахування ПДВ. 
**   без урахування міжнародних переговорів. 
*** без урахування Інтернету. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перший проректор 
полковник служби цивільного захисту                                                             В.В.Коврегін 
 
 
 
“               “                          2016 року. 
 
 
 


