Організаційна структура КП "Кременчукводоканал" з назвами структурних підрозділів, їх основними функціями,
прізвищем, ім'ям та по батькові керівників.
Керівний склад:
Директор – СОЛОДЯШКІН ВІКТОР ІВАНОВИЧ
Директор технічний – ГАЛКА СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Директор фінансовий – МАЛЬОВАНИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Директор комерційний – ГАНУС АЛЛА ПЕТРІВНА
Перший заступник директора – ПІСКОВИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
Заступник директора технічного – МІХЄЄВ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ
Телефон: (0536) 77-97-01
Цех водопостачання:
Начальник цеху водопостачання - АНДРЮЩЕНКО СЕРГIЙ IВАНОВИЧ
Телефон: (0536) 77-96-45
Основні функції: безперебійне забезпечення населення і промислових підприємств питною водою з якістю, відповідно до вимог
ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини", для господарчих потреб та для
гасіння пожеж, а також технічною водою, з врахуванням раціонального використання водних ресурсів; забезпечення своєчасного та
якісного виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах та спорудах цеху, їх поточного і капітального ремонтів.
Цех водовідведення
Начальник цеху водовідведення - ІВАНЧЕНКО РУСЛАН ПИЛИПОВИЧ
Телефон: (0536) 77-99-53
Основні функції: безперебійне забезпечення прийому стічних вод від промислових підприємств лівобережної частини міста,
житлового фонду, об`єктів соціально-культурного призначення та транспортуванню їх на каналізаційні очисні споруди для якісного
очищення; забезпечення своєчасного та якісного виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах та спорудах цеху, їх
поточного і капітального ремонтів.
Цех водопостачання та водовідведення Крюкова
Начальник цеху водопостачання та водовідведення Крюкова - БОРЕЦЬ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
Телефон: (05366) 6-51-37
Основні функції: безперебійне забезпечення населення і промислових підприємств Крюкова питною водою з якістю, відповідно до
вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини", для господарчих потреб та
для гасіння пожеж, а також технічною водою, з врахуванням раціонального використання водних ресурсів; безперебійне
забезпечення прийому стічних вод від промислових підприємств Крюкова, житлового фонду, об`єктів соціально-культурного
призначення та транспортуванню їх на каналізаційні очисні споруди для якісного очищення; забезпечення своєчасного та якісного
виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах та спорудах цеху, їх поточного і капітального ремонтів.
Диспетчерська служба

Головний диспетчер – МАНДРЕГЕЛЯ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Телефон: (0536) 74-70-70
Основні функції: управління і керівництво експлуатацією систем водопостачання та водовідведення в цілому та окремими
об`єктами та спорудами, забезпечення нормальних режимів роботи систем водопостачання та водовідведення; приймання заявок на
ліквідацію пошкоджень і аварій на інженерних мережах та спорудах підприємства, контроль за проведенням аварійновідновлювальних робіт.
Транспортний цех
Начальник транспортного цеху - ГОРИСЛАВЕЦЬ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
Основні функції: забезпечення підрозділів підприємства технічно-справними транспортними засобами та засобами малої
механізації.
Цех по технічному обслуговуванню та ремонту електрообладнання
Начальник цеху ТОРЕ - КАЗИДУБ ЮРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Телефон: (0536) 77-99-38
Основні функції: організація і забезпечення підрозділів підприємства безперебійним енергопостачанням; забезпечення збереження
технічного стану і раціональної експлуатації енергетичного обладнання.
Виробничо-технічний відділ
Начальник ВТВ - ЩЕТIНКIНА ОЛЬГА ЛЕОНIДIВНА
Телефон: (0536) 77-96-96
Основні функції: вирішення на проектному рівні питань забезпечення водопостачанням та водовідведенням нових житлових,
соціальних, культурних та промислових об`єктів, введення об`єктів в експлуатацію; вдосконалення експлуатації водопровідноканалізаційного господарства міста.
Відділ головного енергетика
Головний енергетик - РОМАНКО ВIТАЛIЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Телефон: (0536) 77-99-57
Основні функції: безперервне постачання підприємства усіма видами енергії, збереження енергоустаткування.
Хіміко-бактеріологічна лабораторія
Начальник ХБЛ - МАРШЕВА ОЛЬГА ВIКТОРIВНА
Основні функції: проведення вимірювань біохімічних та біометричних величин і характеристик, фізико-хімічних вимірювань
складу і властивостей речовин води поверхневого водопостачання, питної води; здійснення контролю за якістю стічної води, яка
надходить на очисні споруди, та здійсненню контролю за процесом очищення стічних вод та якістю зворотних вод, які скидаються
у водоймища.
Інспекція з контролю за скидом стічних вод підприємствами
Начальник інспекція з контролю за скидом стічних вод підприємствами - БОГОДИСТ МАРИНА ЄВГЕНIЇВНА
Телефон: (0536) 77-48-84

Основні функції: запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і
безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забрудненням скидами стічних вод
підприємства.
Ремонтно-будівельна дільниця
Майстер дільниці - НАРIЖНИЙ РУСЛАН ОЛЕКСIЙОВИЧ
Основні функції: забезпечення поточного ремонту будівель і споруд підприємства.
Відділ охорони праці
Начальник відділу охорони праці - ЄЛIСЄЄВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСIЇВНА
Основні функції: організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів,
запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров`ю
працівників.
Абонентний відділ
Начальник абонентського відділу - МАНДРЕГЕЛЯ МАКСИМ ЮРIЙОВИЧ
Телефон: (0536) 77-98-87
Основні функції: реалізація послуг питного водопостачання та водовідведення фізичним особам; контроль за раціональним
витрачанням води населенням.
Служба обліку і реалізації води
Начальник служби реалізації води - КЕРЛАХ РАЇСА СТАНIСЛАВIВНА
Телефон: (0536) 77-97-18
Основні функції: організація обліку і контролю відбору води з джерел, її подачі та реалізації; лімітування водоспоживання та
водовідведення промисловими і комунально-побутовими підприємствами.
Фінансовий відділ
Начальник фінансового відділу - ПІЩАНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Основні функції: організація фінансової діяльності підприємства.
Планово-економічний відділ
Начальник планово-економічного відділу – МАРТЮК НАТАЛЯ ВIКТОРIВНА
Основні функції: економічне планування на підприємстві, формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення.
Відділ організації праці і заробітної плати
Начальник відділу ОПіЗП - ГРИНЬКО IРИНА СЕРГIЇВНА
Основні функції: організація праці і заробітної плати, забезпечення підвищення продуктивність праці і правильне використання
фонду заробітної плати.
Бухгалтерія
Головний бухгалтер – ЛУКАЩУК СВІТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА
Телефон: (0536) 77-99-52

Основні функції: організація обліку господарської діяльності підприємства.
Юридичний відділ
Начальник юридичного відділу - ДРОЗД ОЛЕКСАНДР ВIКТОРОВИЧ
Телефон: (0536) 77-99-43
Основні функції: забезпечення додержання законності в діяльності підприємства, захист його правових інтересів, пропаганда
законодавства України.
Відділ кадрів
Начальник відділу кадрів - РИБАЛКА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА
Телефон: (0536) 77-58-28
Основні функції: підбір та укомплектування кваліфікованими робітниками усіх структурних підрозділів підприємства.
Відділ матеріально-технічного постачання
Інженер по контролю за цінами - РАДЧЕНКО МАРИНА IВАНIВНА
Телефон: (0536) 77-99-42
Основні функції: комплексне, своєчасне і рівномірне забезпечення потреби підприємства якісними засобами виробництва.
Відділ з програмного забезпечення та експлуатації комп`ютерної техніки
Начальник відділу з програмного забезпечення та експлуатації комп`ютерної техніки - КОЛЯДIНА ОКСАНА ЕДУАРДIВНА
Основні функції: впровадження та супровід програмного забезпечення;програмне поєднання комп`ютерів у локальну комп`ютерну
мережу підприємства.
Канцелярія
Завідувач канцелярії - ЯНКО МАРИНА ЛЕОНIДIВНА
Телефон: (0536) 74-74-45
Основні функції: організація діловодства на підприємстві в цілому та в структурних підрозділах підприємства.
Господарська дільниця
Начальник господарської дільниці - ОЛIЙНИК ЮЛIЯ МИКОЛАЇВНА
Основні функції: щоденне прибирання закріпленої території та приміщень; озеленення та благоустрій території підприємства.
Оздоровпункт
Завідувач оздоров пунктом - ВОЗНЕСЕНСЬКА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
Основні функції: організація медичних оглядів працівників, надання першої медичної допомоги працівникам;санітарно-освітня
робота.
Служба охорони
Начальник служби охорони – ДАНЬКО АНАТОЛIЙ IВАНОВИЧ
Телефон: (0536) 77-97-14
Основні функції: забезпечення надійної охорони об`єктів підприємства;забезпечення надійної охорони матеріальних цінностей
підприємства та контроль за організацію їх збереження.

