
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ   
 
від 07 липня 2022 року                                          № 44 

 

 
Про утворення комісії  

 
  Керуючись  статтею 144 Конституції України, статтею  42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Закону України 

«Про правовий режим воєнного стану», на виконання  пункту 4 

розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації 

від 25 червня  2022 року № 433-р: 
 

1. Утворити комісію (далі – Комісія) для проведення оглядів 

приміщень закладів освіти комунальної власності Кропивницької міської 

територіальної громади з метою встановлення можливості їх використання 

для укриття учасників освітнього процесу в якості найпростіших укриттів.  
 

2. Головою Комісії призначити заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна. 
 
3. Затвердити склад Комісії (додається). 

 
4. Комісії в триденний термін від часу проведення огляду надавати 

письмову оцінку готовності об’єкта щодо можливості його використання у 

якості найпростішого укриття  відповідно до вимог  наказу МВС України від 

09 липня 2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання 

та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту». 
 
 
 
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                             Олександр МОСІН

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Олександр Безеда 35 83 19 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 
Розпорядження міського голови         
07 липня 2022 року № 44 

 
 

 
 
 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 
комісії для проведення оглядів приміщень закладів освіти комунальної 

власності Кропивницької міської територіальної громади з метою 

встановлення можливості їх використання для укриття учасників 

освітнього процесу в якості найпростіших укриттів 
 

 
спеціаліст І категорії  управління освіти; 
головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення; 
начальник відділу фізичної культури і спорту управління молоді та 

спорту; 
інженер з охорони праці КЗ «Кропивницький культурно – дозвіллєвий 

центр»;    
головний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького 

районного управління Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області;  
головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям 

Кропивницького районного управління Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області; 
начальник Кропивницького управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 
 
 
 

Начальник відділу з питань  
надзвичайних ситуацій та  
цивільного захисту населення                                       Сергій КОВАЛЕНКО 
 
 


