Назва структурного підрозділу

ПІБ керівника

Основні функції

Адміністративний персонал
Трантін Кирило Віталійович
Генеральний директор
Заступник директора
Харьков Сергій Володимирович

Заступник директора

Кузьмінський Владлен Васильович

Заступник директора
Марійчук Ігор Володимирович
Заступник директора
Головний бухгалтер
Головний лікар ветеринарної медицини
Головний інженер

Баратинський Олександр Олександрович
Лукіянчук Ілля Якович
Васильковська Інна Борисівна
Поляков Сергій Анатолійович

Головний адміністратор
Пашкан Олександра Григорівна
Головний економіст
Гуменюк Святослав Олександрович
Головний профконсультант
Головний зоотехнік

Горяєва Олена Григорівна
Довгий Ігор Володимирович

Поточне керівництво, організація виробничогосподарської, соціально-побутової та ін.
діяльності, передбачених чинним законодавством,
статутом зоопарку
Керівництво по роботі із засобами масової
інформації, інформаційно-методичного
забезпечення, рекреаційної діяльності,
просвітницької роботи, художнього оформлення та
дизайну
Керівництво роботою з адміністративногосподарської діяльності
Координація та контроль ремонтних робіт,
проектування, реконструкції, капітального
будівництва
Господарсько-фінансовий контроль
Господарсько-фінансова діяльність
Організація ветеринарної та лікувальної справи
Керівництво технічними службами зоопарку
Адміністративне координування, контроль
діловодства зоопарку, забезпечення
матеріальними ресурсами
Розробка поточних та перспективних планів
економічної діяльності, кошториси доходів і витрат,
розробка планів соціально-економічного розвитку
зоопарку
Керівництво кадровою політикою зоопарку
Оптимізація роботи зоовідділів, збереження та
розвиток колекції

Провідний юрисконсульт
Маціборук Сергій Вікторович
Провідний біолог-методист (консультант)
Качан Тетяна Герасимівна
Провідний інженер з охорони
навколишнього середовища
Загородня Ганна Валеріївна

Старший адміністратор
Джунь Вікторія Юріївна, Смоль Світлана
Сергіївна
Служба охорони праці
Клещар Емілія Юліївна, Пилипенко Максим
Прохорович
Загальний відділ

Контроль та аналіз стану зооекспозицій з
урахуванням природоохоронних вимог, розробка
науково-практичних рекомендацій
Контроль за додержанням чинного екологічного
законодавства, інструкцій, стандартів, нормативів,
правил використання природних ресурсів,
поводження з відходами
Консультування відвідувачів з питань послуг
зоопарку, контроль за порядком на території
зоопарку, розгляд претензій, організація
обслуговуванння відвідувачів
Управління охороною праці, профілактичні заходи
по усуненню шкідливих і небезпечних факторів,
запобігання нещасних випадків та загрози життю чи
здоров'ю працівників
Систематизація і облік документообігу,
кореспонденції. Картотека, архів
Бухгалтерський облік
Кошторис, помісячний розподіл бюджетних та
власних коштів зоопарку, економічне
обгрунтування, плани, аналіз господарської
діяльності зоопарку
Проведення тендерів

Бухгалтерія
Планово-економічний сектор

Сектор правового забезпечення та
супроводження процедур закупівель
Начальник відділу

Забезпечення правового захисту зоопарку, правова
допомога підготовки документів, участь в судах

Єрмакова Валентина Георгіївна

Кадровий сектор

Формування та ведення банку даних про кількісний
та якісний склад кадрів, їх розвиток. Кадрове
адміністрування, звітньо-облікова
документація,контроль трудової дисципліни.

Контрольно-ревізійний сектор

Організація і здійснення відповідно до актів
діючого законодавства нормативно-правових,
адміністративних документів, відомчих актів
контролю за фінансово-господарською діяльністю

Відділ по зв'язках з громадськістю та
пресою
Начальник віділу
Каси
Завідувач каси
Відділ інформаційно-просвітницької
роботи
Начальник відділу

Політика в галузі зв'язків з громадськістю, PR забезпечення
Баратинська Ольга Ігорівна
Реалізація та облік квитків, касова звітність
Лук'янова Наталія Леонідівна

Кардонова Валентина Геннадіївна
Відділ художнього оформлення та
дизайну
Начальник відділу
Відділ наукової роботи та міжнародного
співробітництва

Організація та котроль гуртка юннатів, організація
інформаційно-просвітницьких заходів
Художньо-оформлювальні роботи на замовлення
керівництва зоопарку

Ткаченко Наталія Вячеславівна

Начальник відділу

Шквиря Марина Геннадіївна

Відділ приматів
Завідувач відділу
Дикарьова Валентина Петрiвна
Відділ птахів
Завідувач відділу
Лясківський Віталій Миколайович
Відділ копитних тварин
Завідувач відділу
Служенко Вікторія Володимирівна
Відділ хижих тварин
Завідувач відділу
Гурич Ганна Миколаївна
Відділ акватераріум

Науково-дослідна, науково-методична робота.
Збереження біорізноманіття, утримання та
розведення диких тварин, створення та
функціонування зоологічних експозицій,
досліджень фауни в дикій природі. Реалізація
міжнародної співпраці з питань утримування,
розведення, реабілітації, реінтродукції та
репатріації диких тварин.

Організація якісного виконання робіт по створенню
належних умов для тварин, облік тварин,
розведення тварин, наукові дослідження

Організація якісного виконання робіт по створенню
належних умов для тварин, облік тварин,
розведення тварин, наукові дослідження

Організація якісного виконання робіт по створенню
належних умов для тварин, облік тварин,
розведення тварин, наукові дослідження

Організація якісного виконання робіт по створенню
належних умов для тварин, облік тварин,
розведення тварин, наукові дослідження

Завідувач відділу
Беребеня Дмитро Миколайович
Відділ кормових тварин
Завідувач відділу
Грубріна Ольга Августiвна
Відділ постачання кормів

Начальник відділу
Сектор матеріально-технічного
забезпечення

Миколаєнко Олександра Олександрівна
Забезпечення необхідними матеріальними
ресурсами, доставка мтз, зберігання на складі
Попередження виникнення захворювань тварин,
лікувально-профілактичні, ветеринарно-санітарні та
клініко-лабораторні заходи

Завідувач відділу
Відділ садово-паркового господарства

Кобилінський Вiталiй Валерiйович

Начальник відділу
Відділ по прибиранню території зоопарку

Фарвазітдінова Вiолетта Асхатiвна

Начальник відділу
Відділ впровадження проектів

Розведення та вирощування різних видів тварин та
забезпечення живим кормом відділи зоопарку
Організація забезпечення зоопарку продуктами
харчування для тварин, організація складського
господарства

Відділ ветеринарної медицини

Начальник відділу
Господарський відділ

Організація якісного виконання робіт по створенню
належних умов для тварин, облік тварин,
розведення тварин, наукові дослідження

Забезпечення зеленої зони та покращення
дендрологічного та агротехнічного стану зоопарку,
збереження цінних видів порід
Прибирання території зоопарку
Цибулько Галина Миколаївна
Господарська діяльність, інвентаризація, контроль
за станом приміщень адміністративної та
господарської частини
Дудковська Наталія Олександрівна
Підготовка та проведення будівельно-ремонтних
робіт та впровадження проектів

Начальник відділу
Відділ "Електрогосподарство"

Начальник відділу
Відділ "Котельня"
Відділ з експлуатації комунікацій
зоопарку
Начальник відділу
Відділ з обслуговування та ремонту
об'єктів зоопарку
Начальник відділу
Автотранспортний відділ

Кагарлицький Сергій Іванович
Безперебійне та якісне забезпечення
електроенергією , ревізії та випробування
електрообладнання
Углєв Анатолій Ігорович
Забезпечення безаварійної експлуатації котельні,
газового господарства котельні
Організація експлуатації та ремонт устаткування
комунікацій
Матвіїв Василь Юрійович
Ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях,
будівлях, спорудах зоопарку, благоустрій територій
Дикарьов Валерій Вікторович
Перевезення вантажів, кормів, утримання
автотранспортних засобів та їх облік

Начальник відділу
Відділ охорони

Толкач Iгор Олександрович

Начальник відділу

Копійка Микола Семенович

Охорона території, майна, матеріальних цінностей
зоопарку

