
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від 04 січня 2023 року                                                                                                              № 3 

 

Про робочу групу для визначення 

стану забезпечення захисту 

об’єктів культурної спадщини від 

загрози знищення, руйнування, 

пошкодження, дотримання правил 

пожежної та техногенної безпеки 

 

Керуючись статтями 140, 144, 146 Конституції України, статтею 42 

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

доручення начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації       

від 19 грудня 2022 року №01-26/190/0.1, враховуючи лист Кропивницького 

районного управління поліції ГУ НП у Кіровоградській області 

від 04 січня 2023 року № 259/111-23  та лист Кропивницького районного 

управління ГУ ДСНС у Кіровоградській області від 23 грудня 2022 року 

№ 553101-689/5531-1: 

 

1. Створити робочу групу для визначення стану забезпечення захисту 

об’єктів культурної спадщини (далі – ОКС) від загрози знищення, 

руйнування, пошкодження, дотримання правил пожежної та техногенної 

безпеки у складі згідно з додатком. 

 

2. Робочій групі здійснити огляд нерухомих ОКС на території міста 

Кропивницького, перевірити стан охорони та пожежної безпеки. За 

результатами роботи проінформувати департамент культури та туризму 

Кіровоградської обласної військової адміністрації. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                               Олександр МОСІН 
 

 
 

 

 

 

 

Руслан Фросіняк 35 83 51



Додаток 

до розпорядження міського голови 

04 січня 2023 року № 3 

 
 

СКЛАД 

робочої групи для визначення стану забезпечення захисту  

об’єктів культурної спадщини від загрози знищення,  

руйнування, пошкодження, дотримання правил пожежної та  

техногенної безпеки 

 

Голова групи 

 

ВЕРГУН 

Олександр Сергійович 

- Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
 

 
 

Члени групи: 

 

БАДІЧЕНКО 

Наталія Олександрівна 

- Дільничний офіцер поліції сектору дільничних 

офіцерів поліції відділу превенції 

Кропивницького РУП ГУНП у Кіровоградській 

області 
 

БЄЛЄСЄНЄВ 

Сергій Анатолійович 

- Головний спеціаліст відділу з охорони 

культурної спадщини управління 

містобудування та архітектури Кропивницької 

міської ради 
 

БОЛЮК 

Ростислав Миколайович 

- Головний державний інспектор з пожежного 

нагляду відділу запобігання надзвичайним 

ситуаціям Кропивницького районного 

управління ГУ ДСНС України у 

Кіровоградській області 
 

ВОРОТІЛЄНКО 

Сергій Костянтинович 

- Головний спеціаліст відділу з охорони 

культурної спадщини управління 

містобудування та архітектури Кропивницької 

міської ради 
 

ДЕРКАЧ 

Микита Ігорович 

- Дільничний офіцер поліції сектору дільничних 

офіцерів поліції відділу превенції 

Кропивницького РУП ГУНП у Кіровоградській 

області 
 

КОВАЛЕНКО 

Сергій Миколайович 

- Начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

Кропивницької міської ради 
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КОВАЛЬОВ  

В'ячеслав Васильович 

- Головний інспектор відділу запобігання 

надзвичайним ситуаціям Кропивницького 

районного управління ГУ ДСНС України у 

Кіровоградській області 
 

МАРТИНЮК 

Сергій Іванович 

- Заступник начальника відділу запобігання 

надзвичайним ситуаціям Кропивницького 

районного управління ГУ ДСНС України у 

Кіровоградській області 
 

СІДЕНКО 

Анна Володимирівна 

- Головний інспектор відділу запобігання 

надзвичайним ситуаціям Кропивницького 

районного управління ГУ ДСНС України у 

Кіровоградській області 
 

СТЕШЕНКО 

Світлана Олександрівна 

- Головний спеціаліст відділу комунікацій з 

громадськістю Кропивницької міської ради 
 

ТКАЧЕНКО 

Дмитро Володимирович 

- Головний інспектор відділу запобігання 

надзвичайним ситуаціям Кропивницького 

районного управління ГУ ДСНС України у 

Кіровоградській області 
 

ФРОСІНЯК  

Руслан Вікторович 

 - Начальник відділу з охорони культурної 

спадщини управління містобудування та 

архітектури Кропивницької міської ради  
 

ШАРАБІДЗЕ 

Олександр 

Анатолійович 

- Заступник начальника сектору дільничних 

офіцерів поліції відділу превенції 

Кропивницького РУП ГУНП у Кіровоградській 

області 
 

ШЕЛЮЖЕНКО 

Олена Олександрівна 

- Головний інспектор відділу запобігання 

надзвичайним ситуаціям Кропивницького 

районного управління ГУ ДСНС України у 

Кіровоградській області 
 

ШПИЛЬОВА 

Тетяна Володимирівна 

 

- Заступник начальника відділу з ремонту та 

розвитку житлово-комунального господарства 

Головного управління житлово – комунального 

господарства Кропивницької міської ради 

 

Т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури 

Кропивницької міської ради Ірина МАРТИНОВА 
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