
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ

№ УТ
НАКАЗ

м. Білгород-Дністровський

Про призначення адміністрації 
дільниці оповіщення №23 
при коледжі на особливий період

З метою забезпечення та успішного проведення мобілізаційних заходів 
в умовах особливого періоду відповідно до Законів України «Про військовий 
обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію», «Про оборону України», розпорядження голови обласної 
державної адміністрації № 1025/А-2001 від 11.12.2001 року «Про організацію 
проведення мобілізаційних заходів на території області» керуючись ст. 36, 
ч.2 ст. 42, ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,

НАКАЗУЮ:

1. Призначити адміністрацію дільниці оповіщення № 23 згідно штату із 
співробітників коледжу:_____________________________________ ________

№
з/п

Найменування штатної 
посади

ПІБ, посада Кількість
чоловік

1 2 3 4
Управління

1. Начальник дільниці 
оповіщення

Сідюк Олександр Вячеславович, 
заступник директора з 
навчальної роботи

1

2. Заступник начальника 
дільниці оповіщення

Юр’єв Леонід Віталійович, 
викладач

1

3. Комендант Коломиєць Поліна Федосіївна, 
завідувач господарства

1

Група оповіщення, аналізу та розшуку військовозобов’язаних
за місцем проживання

1. Начальник групи Байдан Ігор Анатолійович, 
керівник фізичного виховання

1

2. Технічний працівник Лутенко Вікторія 
Олександрівна, інспектор 
відділу кадрів з обліку студентів

1

3. Технічний працівник Чебан Людмила Валеріївна, 
інспектор з кадрів (старший)

1

4. Посильний Чудак Оксана Анатоліївна, 
лаборант

1



Група оповіщення, аналізу та розшуку військовозобов’язаних
за службовою адресою

1. Начальник групи Яковлєв Валерій Георгійович, 
викладач

1

2. Технічний працівник Оскодавенко Ірина 
Олександрівна, лаборант

1

- 3. Посильний Суковатіцин Юрій Павлович, 
викладач

1

2. Вважати спортивну залу коледжу місцем розміщення дільниці 
оповіщення.

3. Шпак Ользі Леонідівні, заступнику директора з господарської роботи, 
облаштувати робочі місця адміністрації дільниці меблями ( 4 стола та 8 
стільців).

4. Начальнику дільниці оповіщення Сідюку О.В. ознайомити штат дільниці з 
обов’язками щодо виконання робочих питань, що будуть надані 
представником Б-Дністровського об’єднаного міського територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки.

5. Копію цього наказу надіслати до Б-Дністровського об’єднаного міського
територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

*

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор коледжу Л.М. Бурдюжа

ЗГІДНО з  
ОРИГІНАЛОМ


