
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“   02    “           02               2015 р.             м. Харків             №       22       .  
 
                                            
Про призначення відповідальних  
за здачу відомостей в комунальні 
підприємства міста 
 

З метою підвищення відповідальності за здачу відомостей про витрати 
електроенергії, теплової енергії, води, газу та отримання актів звірки та 
інших документів, що видаються комунальними підприємствами міста за 
спожиті енергоносії та воду 
НАКАЗУЮ: 

1. Призначити відповідальними за здачу відомомстей про витрати 
електроенергії в АК «Харківобленерго» начальника відділення з 
обслуговування електромереж та електроустановок ІНКЛЯУЗА Андрія 
Анатолійовича; 

2. У разі відсутності начальника відділення з обслуговування 
електромереж та електроустановок (відрядження, відпустка, хвороба та ін.) 
та для оперативного й своєчасного надходження інформації та звітності в АК 
«Харківобленерго» призначити відповідальними: 

2.1. Інженера сектора технічного забезпечення САВІЧЕВА Артема 
Анатолійовича; 

2.2. Начальника навчального полігону, старшого лейтенанта служби 
цивільного захисту ПОЄДІНЦЕВА Євгена Вікторовича; 

2.3. Начальника зміни-контролера КПП навчального полігону, 
старшину служби цивільного захисту ЧЕРЕВЧЕНКО Анатолія 
Володимировича; 

2.4. Контролера КПП навчального полігону, старшого сержанта 
служби цивільного захисту ТАТАРИНОВА Володимира Володимировича. 

3. Призначити відповідальними за здачу відомомстей про витрати 
теплової енергії та води в КП «Харківські теплові мережі», КП 
«Харківтеплозбут», КП «Харківводоканал» начальника 1-го комунально-
експлуатаційного відділення КУЦ Олену Володимирівну: 

4. У разі відсутності начальника 1-го комунально-експлуатаційного 
відділення (відрядження, відпустка, хвороба та ін.) та для оперативного й 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



своєчасного надходження інформації та звітності в КП «Харківські теплові 
мережі», КП «Харківтеплозбут», КП «Харківводоканал» призначити 
відповідальними: 

4.1. Інженера 1-го комунально-експлуатаційного відділення КОСОВУ 
Олену Іванівну; 

4.2. Начальника 2-го комунально-експлуатаційного відділення 
ЧЕРНЕНКО Сергія Олександровича; 

4.3. Інженера сектора технічного забезпечення САВІЧЕВА Артема 
Анатолійовича. 

5. Призначити відповідальними за здачу відомомстей про витрати 
газу, обслуговування та постачання газу в КП «Харківміськгаз» техніка 
відділу організації екслпутації нерухомого майна ПРОШКУ Валентину 
Никанорівну; 

6. У разі відсутності техніка відділу організації екслпутації 
нерухомого майна (відрядження, відпустка, хвороба та ін.) та для 
оперативного й своєчасного надходження інформації та звітності в КП 
«Харківміськгаз» призначити відповідальним економіста 2-го комунально-
експлуатаційного відділення БАБЕНКО Валентину Наумівну; 

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



ПОГОДЖЕНО: 
 
Перший проректор  
полковник служби цивільного захисту В.В. Коврегін 
  
Начальник відділу  
організаційно-контрольної роботи 

 
 

підполковник служби цивільного захисту С.С. Щербак 
  
Начальник сектора з питань  запобігання  
та виявлення корупції   
підполковник служби цивільного захисту С.О. Скляров 
                                                                                           
Начальник юридичного сектора  
майор служби цивільного захисту В.Д. Тогобицька 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надрук. 2 прим.: 
1. до справи 
2. до відділу ОЕНМ 
Савічев 
01.02.2016 р. 
 


