
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
 

від  18 листопада 2022 року                                                                                № 92 
 

Про організацію роботи міського штабу з питань координації діяльності 

стаціонарних пунктів обігріву «Пункти незламності» та надання допомоги 

населенню Кропивницької міської територіальної громади 
 

        Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження 

начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 10 листопада 

2022 року № 876-р «Про організацію роботи обласного штабу з питань 

координації діяльності стаціонарних пунктів обігріву «Пунктів незламності» та 

надання допомоги населенню в області», з метою координації заходів щодо 

надання допомоги населенню Кропивницької міської територіальної громади 

під час порушення нормальних умов життєдіяльності у разі критичних проблем 

з енергетикою та опаленням:   
 

1. Утворити міський штаб з питань координації діяльності стаціонарних 

пунктів обігріву «Пункти незламності» та надання допомоги населенню 

Кропивницької міської територіальної громади (далі - міський штаб). 
 

2. Затвердити склад міського штабу з питань координації діяльності 

стаціонарних пунктів обігріву «Пункти незламності» та надання допомоги 

населенню Кропивницької міської територіальної громади згідно з додатком. 

 

3. Доручити міському штабу: 

1) затвердити перелік об’єктів, визначених як стаціонарні пункти обігріву 

«Пункти незламності» та надання допомоги населенню Кропивницької міської 

територіальної громади на випадок виникнення критичних проблем з 

енергетикою та опаленням, які мають надавати послуги з обігріву, забезпечення 

мобільним зв’язком, доступом до мережі Інтернет та телебачення, живлення для 

мобільних пристроїв, приготування теплих напоїв та їжі, надання першої 

медичної допомоги, укриття; 

2) визначити відповідальних осіб за організацію роботи стаціонарних 

пунктів обігріву «Пункти незламності» та надання допомоги населенню 

Кропивницької міської територіальної громади. 

  

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                            Олександр МОСІН 

 
 



 

 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

18  листопада 2022 року   № 92 
 

С К Л А Д 

міського штабу з питань координації діяльності стаціонарних пунктів 

обігріву «Пункти незламності»  

та надання допомоги населенню  

Кропивницької міської територіальної громади 
 

Голова міського штабу:   
 

КОЛЮКА 

Олег Сергійович 

- секретар міської ради 

   

Заступник голови міського штабу 
 

БЄЖАН 

Михайло Михайлович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
 

Секретар міського штабу 
 

ГОРБЕНКО 

Оксана Анатоліївна 

- начальник відділу комунікацій з 

громадськістю 
 

Члени міського штабу: 
   

БІЛОКІНЬ  

Сергій Валентинович 

- начальник управління капітального 

будівництва 
   

ВОВК  

Юлія Миколаївна 

- директор департаменту соціальної політики 

   

ГУРСЬКИЙ 

Вячеслав Володимирович 

- начальник управління молоді та спорту   

   

КОВАЛЕНКО 

Сергій Миколайович 

- вачальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 
   

КОСТЕНКО 

Лариса Давидівна 

- начальник управління освіти   

   

КУХАРЕНКО 

Віктор Іванович 

- начальник Головного управління житлово-

комунального господарства   
   

МАРЧЕНКО 

Любов Миколаївна 

- староста Новенського старостинського 

округу Кропивницької міської ради 
   

НАЗАРЕЦЬ  

Анна Федорівна 

- начальник управління культури і туризму   

   

ПАСЕНКО  

Алла Сергіївна 

- начальник управління комунальної власності 

   

 

 



2 
Продовження додатка 

 

РАХУБА 

Ніна Афанасіївна 

- директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

   

ТАТАРКО  

Дмитро Анатолійович 

 

- заступник начальника управління - начальник 

відділу юридичного управління 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                            Олександр МОСІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


