
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

від 25 лютого 2022 року № 19

Про утворення оперативного штабу
з координації дій Кропивницької
міської ради в умовах воєнного стану

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,  статтею 42 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від
24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, на
виконання  пункту  1  протоколу  наради  у  голови  Кіровоградської  обласної
державної  адміністрації  з  головами  райдержадміністрацій,  міськими,
селищними,  сільськими головами від  24  лютого  2022  року  № 1  та  з  метою
здійснення заходів і повноважень, необхідних для забезпечення оборони міста
Кропивницького, захисту безпеки населення та інтересів держави:

1.  Утворити оперативний штаб  з  координації  дій  Кропивницької  міської
ради в умовах воєнного стану.

2. Затвердити склад оперативного штабу  з координації дій Кропивницької
міської ради в умовах воєнного стану згідно з додатком.

3.  Керівнику  штабу забезпечити  координацію  дій  виконавчих  органів
міської ради, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану.

4. Засідання штабу проводити за необхідності.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Віктор Лєвашов 35 83 91



Додаток
до розпорядження міського голови

25 лютого 2022 року № 19

СКЛАД
оперативного штабу з координації дій

Кропивницької міської ради

Керівник штабу

Кропивницький міський голова

За  ступники     керівника штабу:  

заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
відповідно до розподілу функціональних повноважень, керуюча справами
виконавчого комітету міської ради, секретар міської ради

Відповідальн  і     секретарі     штабу  

начальник управління апарату міської ради

завідувач  сектору  мобілізаційної  роботи  та  територіальної
оборони 

Члени     штабу  :  

     голова Подільської районної у місті Кропивницькому ради;
     голова Фортечної районної у місті Кропивницькому ради;
     помічники міського голови;
     начальник Головного управління житлово - комунального господарства;
     директор Департаменту надання адміністративних послуг
     директор Департаменту з питань економічного розвитку;
     директор Департаменту соціальної політики;
     начальник управління транспорту та зв’язку;
     начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього         
             природного середовища;
     начальник управління молоді і спорту;
     начальник управління освіти;
     начальник управління діловодства  та організаційної роботи;
     начальник управління містобудування та архітектури;
     начальник управління капітального будівництва;
            начальник фінансового управління;
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        начальник управління інформаційних технологій;
        начальник управління охорони здоров’я;
        начальник управління персоналу;
        начальник управління з питань запобігання та виявлення корупції;
        заступник начальника управління з питань запобігання та виявлення 
корупції;
         начальник управління комунальної власності;
         начальник відділу бухгалтерського обліку;
         начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення;
         начальник відділу по роботі із засобами масової інформації;
         начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян; 
         начальник відділу комунікації з громадськістю;
         начальник інспекції з благоустрою;
         головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи та територіальної 
оборони;
          старший інспектор режимно-секретної частини;

староста Новенського старостинського округу;
 начальник Кропивницького районного управління Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області;

начальник Кропивницького районного управління Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області;

начальник Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології;
начальник Кропивницького управління Головного управління

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області;
військовий комісар Кропивницького міського територіального центру

комплектування та соціальної підтримки;
командир військової частини А7340.

Завідувач сектору мобілізаційної
роботи та територіальної оборони Віктор ЛЄВАШОВ
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