
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

від 11 травня 2019 року          № 61 

 

 

Про внесення змін до 

розпорядження міського голови 

від 10 квітня 2019 року № 49 «Про 

створення тимчасової міжвідомчої 

робочої групи з перевірки об’єктів 

підвищеної  небезпеки в місті 

Кропивницькому» 

 

Керуючись  статтями  140,  144  Конституції  України,  статтями 33, 42, 59 

Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в Україні»,  внести зміни до 

розпорядження міського голови від 10 квітня 2019 року № 49 «Про створення 

тимчасової міжвідомчої робочої групи з перевірки об’єктів підвищеної  

небезпеки в місті Кропивницькому», а саме:  
 

1) вивести зі складу тимчасової міжвідомчої робочої групи з 

перевірки об’єктів підвищеної  небезпеки  в місті Кропивницькому директора 

департаменту – начальника управління економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Моркву Маріанну Олександрівну; 

2)  включити до складу тимчасової міжвідомчої робочої групи з 

перевірки об’єктів підвищеної  небезпеки  в місті Кропивницькому начальника 

управління торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Горбовського Сергія 

Володимировича. 
  

 

 
 

 

Міський голова А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

Сергій Коваленко 22 86 22 

 



 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

від 10 квітня 2019 року     № 49 

 

Про створення тимчасової 

міжвідомчої робочої групи з 

перевірки об’єктів 

підвищеної  небезпеки в 

місті Кропивницькому 

 

Керуючись  статтями  140,  144  Конституції  України,  статтями 33, 42, 59 

Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в Україні»,  статтею 19 Кодексу 

цивільного захисту України, враховуючи актуальність та соціальний резонанс 

пожежі, що сталася на об’єкті підвищеної небезпеки по вул. Київській, 48-а в               

м. Кропивницькому, з метою забезпечення дотримання суб’єктами господарської 

діяльності, що здійснюють реалізацію нафтопродуктів та скрапленого газу на 

території міста, правил техногенної та пожежної безпеки, техніки безпеки та 

охорони праці, а також  умов   містобудівної документації:  

 

1. Затвердити склад тимчасової міжвідомчої робочої групи з 

перевірки об’єктів підвищеної  небезпеки в місті Кропивницькому (далі – 

робоча група) згідно з додатком. 

 

2. Координацію роботи робочої групи покласти на міську комісію з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

 

3. Визначити, що рішенням міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до участі в роботі робочої групи 

можуть залучатися представники інших територіальних підрозділів 

виконавчої влади, підприємств, установ та організацій міста. 
 

4. Контроль   за    виконанням  даного  розпорядження  залишаю  за 

собою. 
 

 
 

 

Міський голова А.РАЙКОВИЧ 

 

Сергій Коваленко 22 86 22 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 10 квітня 2019 року № 49 

 

 

 
С К Л А Д 

тимчасової міжвідомчої робочої групи з перевірки 

об’єктів підвищеної  небезпеки 

 в місті Кропивницькому 

  
Голова робочої групи 

 

МОСІН 

Олександр Володимирович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

  

Заступник голови робочої групи 

 

КОВАЛЕНКО 

Сергій Миколайович 

 

- начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення  

  

Члени робочої групи: 

  

ВОВЕНКО 

Олег Анатолійович 

-   начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища  

  

ЖИЛІН 

Валерій Петрович 

-  начальник Кропивницького міськрайонного 

відділу Управління державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Кіровоградській області 

  

КСЕНІЧ 

Віктор Миколайович 

- начальник управління Державного 

архітектурно – будівельного контролю  

  

МЕЗДРІН 

Вадим Миколайович 

- начальник управління містобудування та 

архітектури – головний архітектор міста  

  

МОРКВА 

Маріанна Олександрівна 

- директор департаменту – начальник 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій  
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Продовження додатка 

 

СМАГЛЮК                                -   начальник юридичного управління 

Марина Олександрівна             

 

РИБАК 

Микола Аркадійович 

 

- начальник відділу з питань праці  

  
 

 

 

Начальник управління  з питань  

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення                                               С.КОВАЛЕНКО 
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