
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ   
 

від "10" червня 2021 року                                        № 106 
 

  

 

 

 

Про затвердження складу 

робочої групи з проведення 

позапланового огляду  

найпростіших укриттів  

цивільного захисту  

 

 

 Керуючись  статтею 144 Конституції України, статтею  42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання  пункту 4 

доручення  т.в.о голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 

19 травня 2021 року № 01-26/67/0.2 та пункту 7 протоколу позачергового 

засідання обласної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 26 травня 2021 року № 17: 

 

1. Затвердити склад робочої групи  з проведення позапланового 

огляду підвальних приміщень багатоквартирних житлових будинків, закладів 

освіти, культури та охорони здоров’я  комунальної власності, які можуть бути 

використані у якості найпростіших укриттів  цивільного захисту, (далі - 

укриття) призначених для укриття населення, (далі – робоча група) згідно з 

додатком. 

 

2. Робочій групі за результатами проведеного огляду визначити 

конкретні заходи щодо приведення укриттів у готовність, насамперед для 

захисту людей від застосування звичайних засобів ураження. 

 

 

 

Міський голова                                                 Андрій РАЙКОВИЧ

     

 
 
 

 

 

Олександр Безеда 35 83 19 



Додаток  

до розпорядження міського голови         

«10» червня 2021 року № 106 
 

 

СКЛАД 

робочої групи  з проведення позапланового огляду підвальних 

приміщень багатоквартирних житлових будинків комунальної 

власності, які можуть бути використані у якості найпростіших 

укриттів цивільного захисту, призначених для укриття населення 

 

Голова робочої групи 

 

ВЕРГУН           

Олександр Сергійович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  

 

Заступники голови робочої групи: 

 

КУХАРЕНКО  

Віктор Іванович 

- начальник Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

КОВАЛЕНКО 

Сергій Миколайович 

- начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

 

Секретар робочої групи 

 

БЕЗЕДА 

Олександр Дмитрович 

- головний спеціаліст відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення 

-  

Члени комісії: 

 

ВЄХТЄВ  

Валерій Валерійович 

 

- голова громадської організації „Об’єднання 

ветеранів АТО та військовослужбовців                          

3-го окремого полку спеціального 

призначення „Редут” 

 

ВЯЗОВЦЕВ  

Віталій Володимирович 

- депутат Кропивницької міської ради                                    

VІІІ скликання 

 

ГУРСЬКИЙ  

Вячеслав 

Володимирович 

 

- начальник управління молоді та спорту 

ЗАПОРОЖЕЦЬ 

Людмила Миколаївна 

- начальник КП «Житлово – експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської 

ради 
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Продовження додатка 

 

ДОВГАЛЬ 

Олександр Васильович 

- начальник КП «Житлово – експлуатаційна 

організація № 3» Кропивницької міської 

ради 

 

КОВАЛЬОВА 

Світлана Миколаївна  

- начальник КП «Житлово – експлуатаційна 

організація № 1» Кропивницької міської 

ради 

 

КОСТЕНКО 

Лариса Давидівна  

- начальник управління освіти 

 

МАКАРУК 

Оксана Олександрівна 

 

 

- начальник управління охорони здоров’я 

НАЗАРЕЦЬ 

Анна Федорівна 

 

- начальник управління культури і туризму 

ПЕТРУСЕНКО 

Олена Петрівна 

 

- начальник КП «Житлово – експлуатаційна 

організація № 2» Кропивницької міської 

ради 

 

САВЧЕНКО  

Тетяна Миколаївна 

- заступник начальника Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 

 

СИДОРЕНКО 

Юрій Григорович 

 

- начальник КП «Житлово – експлуатаційна 

контора № 9» Кропивницької міської ради 

 

СТЕЦЬ  

Микола Миколайович 

 

- головний фахівець відділу цивільного 

захисту Кропивницького районного 

управління ГУ ДСНС України у 

Кіровоградській області 

 

 

Начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення                                  Сергій КОВАЛЕНКО 


