Основні функції структурних підрозділів, а також
прізвища,імена, по батькові,номери телефонів, адреси
електронної пошти їх керівників

Назва
структурного
підрозділу

Прізвища,
імена, побатькові
керівників

Відділ

Шишман

водокористування

Вікторія
Миколаївна

Відділ експлуатації

Онищенко

меліоративних

Тамара

систем

Олексіївна

Номери
телефоні,
ел. адреса

Основні функції
структурних підрозділів

1.Здійснює первинний облік
забраної, поданої та перекаченої
води насосними станціями на
(04841)
державній
міжгосподарській
мережі, водорозподіл по міжгос7-86-96
подарських меліоративних системах, проводить гідрометричні
ovp.iuvh@gmail роботи.
2.Розробляє графіки подачі води
.com
на зрошення, а також допомагає в
організації роботи дощувальної
техніки, не допускаючи при
цьому порушення технологічної
цілісності
функціонування
водогосподарсько-меліоративного
комплексу.
Забезпечує в межах своєї
діяльності здійснення комплексу
робіт з експлуатації, поточного
(04841)
та
капітального
ремонту
зрошувальних (осушувальних)
7-86-98
меліоративних систем, систем
захисту від шкідливої дії вод,
водосховищ та інших об'єктів
vevgs.iuvh@
міжгосподарських систем та
gmail.com

вживає,
відповідно
до
нормативно-правових
актів,
заходів
щодо
збереження
меліоративних
фондів,
які
перебувають
у
державній
власності, а також здійснює
контроль
за
ремонтом
внутрішньогосподарської меліоративної
мережі
та
її
гідротехнічних
споруд
на
договірних засадах.

(04841)
Відділ

Корженко

енергетики

Дмитро

7-86-98

Сергійович

energy.iuvh@
gmail.com

Головний
механік

Карапетров
Іван

(04841)
7-86-98

Павлович

Служба

Криштофор

охорони

Наталія

праці

Миколаївна

7-86-98

Суворовська

В.о. нач.

експлуатаційна

Балабан

дільниця

Дмитро

(04841)
4-40-53
4-43-45
4-44-46

(04841)

Визначає
існуючий
та
перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впроваджує енергозберігаючі заходи, вдосконалює
засоби зв’язку та впроваджує
альтернативні.
1.Реалізує
науково-технічну
політику у сфері водного
господарства
та
меліорації
земель, впроваджує науковотехнічні розробки та застосовує
нові технічні рішення з питань
експлуатації водогосподарських
об’єктів.
2.Здійснює
впровадження
у
виробництво
винаходів
і раціоналізаторських пропозицій,
досвіду
з
питань
експлуатації
меліоративних
систем та водного господарства.
Забезпечує виконання всіма
посадовими особами обов'язків
щодо створення безпечних умов
праці персоналу, планування
заходів,
спрямованих
на
попередження травматизму і
зменшення
захворюваності,
здійснює контроль за станом
охорони праці та безпеки
дорожнього руху.
1.Забезпечує проведення робіт із
запобігання пошкодженню та
аваріям
на
гідротехнічних
спорудах
міжгосподарських
меліоративних систем, а також
із ліквідації наслідків аварій.

Михайлович
Кислицька
експлуатаційна
дільниця

Гончар
Станіслав
Сергійович

(04841)
4-24-27
4-24-89

Забезпечує проведення робіт із
запобігання пошкодженню та
аваріям
на
гідротехнічних
спорудах між господарських
меліоративних систем, а також
із ліквідації наслідків аварій.

Ізмаїльська
експлуатаційна
дільниця
Дільниця
енергетики

Рашков
Анатолій
Миколайович

(04841)
7-86-98
7-86-92

Іванов
Володимир
Миколайович

(04841)
7-86-98
7-86-92

Головченко
Бухгалтерія

Раїса
Сергіївна

Відділ
Економіки

(04841)
7-86-98

Некрилова
(04841)
Галина
7-86-98
Іванівна

Відділ кадрів

Галушка
(04841)
Любов
7-86-98
Федорівна

Цех № 2 з
ремонту
гідротехнічного
обладнання
Гараж

Гуменюк

(04841)

Анатолій
Олександрович

7-86-98

Пимонов

(04841)

Віктор
Несторович

7-86-67

Забезпечує проведення робіт із
запобігання пошкодженню та
аваріям
на
гідротехнічних
спорудах
міжгосподарських
меліоративних систем, а також
із ліквідації наслідків аварій.
1.Проводить вимірювання та
випробування високовольтного
електрообладнання напругою до
і понад 1000В.
2.Випробування трансформаторрної олії.
3.Перевірка роботи електродвигунів на холостому ході та під
навантаженням.
4.Визначення умов вмикання,
перевірка коефіцієнту трансформації,
фазировки,
груп
з’єднання, вимірювання струму
та
втрат
холостого
ходу
трансформаторів.
1.Раціональне
використання
бюджетних
коштів
на
експлуатацію та капітальних
вкладень, що спрямовуються на
меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення
діючих
систем,
розвиток
виробничих
баз
та
інші
водогосподарські об’єкти.
1.Готує та подає на розгляд
Одеському обласному управлінню облводресурсів пропозиції
до програмно-планових документів у сфері розвитку водного
господарства, і забезпечує їх
реалізацію.
1.Сприяє забезпеченню виробництва кваліфікованими працівникками, для чого взаємодіє із
закладами освіти з питань
підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів.
1.Виконання робіт з ремонту
гідротехнічних споруд, гідромеханічного та електротехнічного
устаткування водогосподарських
об’єктів
в
межах
своїх
повноважень.
1.Забезпечує
проведення
планово-запобіжних
ремонтів
транспортної техніки.

Дільниця

Дімов

механізації

Сергій

(04841)
7-86-98

1.Забезпечує
проведення
планово-запобіжних
ремонтів
меліоративної системи і споруд.

Іванович
Фізкуль-турно –

Молдавська

(04841)

оздоровчий

Валентина

7-89-56

комплекс

Трофимівна

7-89-57

«Фрегат»

Фізкуль-турно –
оздоровчий
комплекс
«Авангард»

Горячев
Юрій

(04841)
2-04-51

1.Проведення спартакіад серед
виробничих колективів управлінь
водного господарства
Одеської області, облводресурсів.
2.Організація і проведення
турнірів, спортивних заходів в
рамках місцевого, районного,
обласного,
державного
і
міжнародного рівня.

1.Організація
і проведення
навчань в спортивних секціях
і групах здоров’я.
2.Організація
і
надання
оздоровчих послуг.

Михайлович

Відділ водних

Глух

ресурсів

Ольга
Іванівна

(04841)
7-86-98
ovr.iuvh@gmail
.com

Матеріально-

Кузнецов

технічні ресурси

Валентин
Васильович

(04841)
7-86-98

1.Здійснює
заходи
щодо
екологічного
оздоровлення
річок, а також спостереження за
станом
водних
об’єктів,
гідротехнічних
споруд
та
дотриманням режимів роботи
водосховищ, водогосподарських
систем.
2.Проводить заходи з популяризації
екологічних
знань,
дбайливого ставлення до водних
ресурсів.
3. В межах своєї діяльності
забезпечення потреб населення і
галузей економіки у водних
ресурсах.
4.Забезпечує відкритість діяльності Управління та роз'ясненню
вимоги водного законодавства
України шляхом взаємодії зі
ЗМІ.
Організація
і
закупівлі та
доставки матеріалів необхі-дних
для
здійснення
ремонту
технічного обладнання.

