
У К Р А Ї Н А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 16 травня 2018 року № 60

м.Кропивницький

Про чергування з 26 по 28 травня 2018 року 

Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 42, 59 Закону України “Про
місцеве  самоврядування  в  Україні”,  ст.  73,  107  Кодексу  законів  про  працю
України, Порядком організації чергування керівництва міської ради на робочих
місцях  у  святкові  та  неробочі  дні  для  вирішення  питань,  пов’язаних  з
ліквідацією  наслідків  надзвичайних  ситуацій,  затвердженим  розпорядженням
міського голови від 20 червня 2013 року № 71, з метою оперативного вирішення
невідкладних питань життєдіяльності міста 

1.  Затвердити  графік  чергування  посадових  осіб  місцевого
самоврядування Міської  ради міста Кропивницького у святковий та неробочі
дні з 26 по 28 травня 2018 року  згідно з додатком.

2.  Посадовим  особам  місцевого  самоврядування  Міської  ради  міста
Кропивницького, зазначеним у додатку до даного розпорядження:

1)  здійснювати  інформування  відповідальних  чергових  працівників
апарату облдержадміністрації  згідно з  Інструкцією відповідального чергового
райдержадміністрації,  міськвиконкому  щодо  інформування  відповідальних
чергових працівників апарату облдержадміністрації про ситуацію у районах та
містах області, затвердженою розпорядженням голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 18 червня 2013 року  № 315-р;

2)  у  разі  виникнення  надзвичайних  ситуацій,  забезпечити  виконання
вимог  Порядку  організації  чергування  керівництва  міської  ради  на  робочих
місцях  у  святкові  та  неробочі  дні  для  вирішення  питань,  пов’язаних  з
ліквідацією наслідків  надзвичайних  ситуацій,  затвердженого  розпорядженням
міського голови від 20 червня 2013 року № 71.

3. Керівникам виконавчих органів міської ради перебувати на постійному
телефонному  зв'язку  з  26  по  28  травня 2018  року  з метою  забезпечення
організації  вирішення  невідкладних  питань,  які  можуть  виникнути  у
вищезазначені святковий та неробочі дні.

4. Компенсувати особам, зазначеним у додатку до даного розпорядження,
роботу у святковий та неробочі дні шляхом надання іншого дня відпочинку.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                    О.Мосін

Петренко 24 75 85



Додаток
до розпорядження міського голови
16 травня 2018
№ 60

Г Р А Ф І К 
чергування посадових осіб місцевого самоврядування 

Міської ради міста Кропивницького  з 26 по 28 травня 2018 року

Дата та час
чергування

Прізвище, ім’я 
та по батькові

Посада Контактні
телефони

1 2 3 4
26 травня,
09.00-18.00

Бондаренко
Альвіна Василівна

Керуючий справами
виконавчого комітету

міської ради

24 26 26

Шевченко
Антон Олександрович

Начальник управління
адміністративних

послуг

24 23 69

27 травня,
09.00-18.00

Дзюба 
Наталія Євгеніївна 

Заступник міського
голови з питань

діяльності
виконавчих органів

ради

24 09 67 

Владов 
Родіон Петрович  

Начальник
управління земельних
відносин та охорони

навколишнього
природного
середовища

24 47 98 

28 травня,
09.00-18.00

Грабенко 
Олександр Володимирович

Заступник міського
голови з питань

діяльності
виконавчих органів

ради

24 53 44

Коваленко 
Сергій Миколайович

Начальник
управління з питань

надзвичайних
ситуацій та

цивільного захисту
населення

22 86 22

Начальник  організаційного відділу                                                   О.Разуменко


	Начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

