МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ЧЕРКАСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВЕЛЬНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Н А К А З
31.12.2020

Черкаси

№___________

Про затвердження телефонного
довідника та схеми оповіщення
З метою оперативного реагування та вирішення окремих питань
покладених на заклад освіти,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додається:
Телефонний довідник оперативно-чергових аварійно-рятувальних та
інших служб; відповідальних працівників закладу освіти.
Схему оповіщення звуковим сигналом (дзвоник).
2. МЕХ А.О., видати керівникам структурних підрозділів закладу
освіти, під підпис, Телефонний довідник оперативно-чергових аварійнорятувальних та інших служб; відповідальних працівників закладу освіти.
3. Керівникам структурних підрозділів довести до відома та
ознайомлення, під підпис, підпорядкованим працівникам Телефонний
довідник оперативно-чергових аварійно рятувальних та інших служб;
відповідальних працівників закладу освіти.
4. МЕХ А.О., завідувачу господарством забезпечити на робочих місцях
сторожів та чергових по гуртожитку наявності Схеми оповіщення звуковим
сигналом (дзвоник) та Телефонного довідника оперативно-чергових аварійно
рятувальних та інших служб; відповідальних працівників закладу освіти.
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Телефонний
довідник оперативно - чергових аварійно-рятувальних та інших служб;
відповідальних працівників закладу освіти
Телефонний довідник оперативних
чергових аварійно-рятувальних та
інших служб

Телефонний довідник
адміністрації та інших
відповідальних працівників
закладу освіти

телефон 101 – аварійно-рятувальна мобільний
телефон
служба;
0672587224 - Саюн Олександр
Васильович, директор;
телефон 102 – поліція;
мобільний
телефон
телефон 103 – екстрена медична 0964066620 – Кулик Юрій
допомога;
Олексійович,
відповідальна
особа за пожежні інструктажі;
телефон 104 – аварійна служба газу;
мобільний
телефон
телефон 112 – екстрена допомога;
0636656497 - Мех Алла
Олександрівна, посадова особа
телефон (0472) 37-92-44 – черговий, - щодо забезпечення пожежної
Управління Служби безпеки України в безпеки;
Черкаській області
мобільний
телефон
телефон (0472) 63-05-27 - Головне 0969027801 - Руденко Євгеній
керівник
управління Держпродспоживслужби в Володимирович,
ланки евакуації;
Черкаській області;
мобільний
телефон
телефон (0472) 360158 – Лобода
0688370679 Ткач Ліна
Володимир Олександрович, начальник
Анатоліївна, керівник ланки
управління
цивільного
захисту
долікарської
медичної
Черкаської міської ради;
допомоги;
телефон (0472) 360158 – Захарченко

Олександр
Борисович,
головний мобільний
телефон
спеціаліст
управління
цивільного 0964029016 - Самарська Леся
захисту Черкаської міської ради;
Анатоліївна, керівник ланки
охорони публічного порядку;
телефон (0472) 540009 – Гусаченко
Володимир Володимирович, начальник мобільний
телефон
відділу екології Черкаської міської 0675268970 - Битько Валентин
ради;
Сергійович,
керівник
оповіщення і зв’язку;
телефон (0472) 373386 – Ярова Ірина
Володимирівна, секретар – друкарка мобільний
телефон
департаменту освіти та гуманітарної 0636656497 - Мех Алла
політики Черкаської міської ради;
Олександрівна, керівник ланки
пожежогасіння;
телефон (0472) 337947, 372456 Кульчиковський Всеволод Еліадович, мобільний
телефон
директор департаменту - начальник 0633900447
Чувакін
управління контролю якості медичних Олександр
Володимирович,
послуг;
спеціально призначена особа з
цивільного захисту;
телефон (0472) 360188 - Удод Ірина
Іванівна,
директор
департаменту мобільний
телефон
економіки та розвитку Черкаської 0933247813
–
Колісник
міської ради;
Владислав Петрович, голова
об’єктової евакуаційної комісії;
телефон (0472) 543809 - Гордієнко
Ярослав
Миколайович,
заступник мобільний
телефон
начальника управління - начальник 0979734510 – Палій Наталія
відділу обліку комунального майна Дмитрівна, секретар об’єктової
Черкаської міської ради;
евакуаційної комісії;
телефон (0472)
373300, 543643 Овчаренко Сергій Володимирович,
директор Комунального підприємства
«Черкасиводоканал» Черкаської міської
ради;
телефон (0472) 373533 – начальник
центральної диспетчерської служби
водоканалу;

мобільний
телефон
0972500734 – Фурман Ольга
Яківна, голова комісії з питань
надзвичайних ситуацій;
мобільний
телефон
0937952742 - Кашицин Юрій
Олександрович, електрик;

мобільний
телефон
телефон (0472) 540692 - Карась Павло 0938985390 – Кузіна Марина
Миколайович, директор Комунального Станіславівна,
інженер
з
підприємства
охорони праці;
«Черкаситеплокомуненерго» Черкаської

міської ради;

мобільний
телефон
0637102638 – Арескул Вікторія
телефон (0472) 643488, 646513 - Юріївна, секретар – друкарка;
Мельник
Олексій
Олексійович,
директор Комунального підприємства мобільний
телефон
«Черкаське експлуатаційне лінійне 0989290704
- Чорновіл
управління автомобільних шляхів» Олександр Вікторович, слюсарЧеркаської міської ради;
сантехнік.;
телефон (0472) 645005, 648505 - Бейн
Анатолій
Григорович,
директор
Комунального підприємства «Комбінат
комунальних підприємств» Черкаської
міської ради;

мобільний
телефон
0933506472
–
Ростецька
Людмила
Михайлівна,
заступник
директора
з
навчально-виробничої роботи;

телефон (0472) 643455 - Слинько Ігор
Володимирович,
директор
Комунального підприємства «Черкаська
служба чистоти» Черкаської міської
ради;

мобільний
телефон
0983379785 – Бреус Алла
Іванівна, заступник директора з
методичної роботи.

телефон (0472) 377056 - Терьохін
Віталій
Олександрович,
директор
Комунального
підприємства
«Міськсвітло» Черкаської міської ради;
телефон (0472) 645660, 640606 - Кучер
Петро Семенович, в.о. директора
«Черкасиелектротранс»
Черкаської
міської ради.
телефон (0472) 360269 –
акціонерне
товариство
Обленерго».
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СХЕМА
оповіщення звуковим сигналом (дзвоник)

ЗВУКОВА СИГНАЛІЗАЦІЯ: -

при хімічній небезпеці – 2 (два) довгих
дзвоника;
при загрозі урагану – 3 (три) коротких
дзвоника;
при пожежі – 1 (один) довгий дзвоник
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