ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
15 грудня 2014
№ 580

ПЛАН
комплектування слухачами на Кіровоградських міських курсах II категорії НМЦ
на 2015 рік.
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За наказом начальника управління освіти Кіровоградської
міської ради.

10-13.03
За наказом начальника управління освіти Кіровоградської
міської ради.
- Кіровоградський коледж
- Кіровоградський будівельний
статистики Державної академії
коледж;
статистики, обліку і аудиту – 3
- ДЗ «Спеціалізована медикоособи;
санітарна частина №19 МОЗ
- Кіровоградське ВКГ ОКВП
України»;
«Дніпро-Кіровоград»;
- КЗ «Поліклінічне об’єднання
- ДО комбінат «Трикутник» - 2
м. Кіровограда» - 2 особи;
особи;
- Кіровоградський обласний
- ДП «Кіровоградський науково
краєзнавчий музей;
дослідний та проектний інститут
- Кіровоградський обласний
землеустрою»;
театр ляльок;

Відмітка про
виконання
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Строки проведення

З них д\сл.,кер.

2

2
Педагогічні працівники, які
залучаються до проведення
заходів ЦЗ та БЖД в
навчальних закладах освіти
Керівники та особи, які
очолюють штаби
керівництва спеціальних
об’єктових навчань,
тренувань з відпрацювання
дій відповідно до планів
реагування на надзвичайні
ситуації, планів локалізації і
ліквідації наслідків аварій
на об’єктах підвищеної
небезпеки та планів
цивільного захисту на
особливий період,
керівники протиаварійних
тренувань

На дог. умовах

1
1

Найменування районів та кількість тих, хто навчається

За держ. замовл.

Категорії тих, хто
навчається

Загальна
кількість

Загальна кількість
годин за програмою

№

10

2
- Кіровоградська дирекція УДП
поштового зв’язку «Укрпошта»;
- Кіровоградська митниця
Міндоходів;
- ПАТ «Червона зірка»;
- КП «Ритуальна служба –
спеціалізований комбінат
комунально – побутового
обслуговування»
3

Особи,
які
очолюють
територіальні та об’єктові
формування
цивільного
захисту та їх структурні
підрозділи
- керівники формувань
охорони
громадського
порядку;
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24-27.03

- КЛА НАУ;
- Кіровоградський коледж
статистики Державної академії
статистики, обліку і аудиту;
- КЗ «Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер»;
- ПрАТ «Гідросила АПМ»;
- ПАТ «Кіровоград-Авто»;
- ТОВ «Вторинні ресурси»;
- ДП «Кіровоградський науково
дослідний та проектний інститут
землеустрою»;
- ДНЗ «Кіровоградське ВПУ №4»

- Професійний ліцей
побутового обслуговування;
- КЗ «Кіровоградський
обласний онкологічний
диспансер»;
- Обласна бібліотека для дітей
ім. Гайдара;
- Кіровоградський обласний
краєзнавчий музей;
- Кіровоградський обласний
театр ляльок;
- ДП НЕК «Укренерго»
відокремлений підрозділ
«Кіровоградські магістральні
енергетичні мережі»;
- Управління Державної
пенітенціарної служби України
в Кіровоградській області – 2
особи;
- ПАТ КШФ «Зорянка»;

3

- керівники
формувань

4

рятувальних

Особи,
які
очолюють
територіальні та об’єктові
формування
цивільного
захисту та їх структурні
підрозділи
(керівники
аварійно-технічних
формувань)
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- Кіровоградський коледж
статистики Державної академії
статистики, обліку і аудиту;
- ПАТ «Гідросила»;
- ТОВ «Єлисаветградська
транспортна кампанія»;
- ПАТ «Кіровоград-Авто»;
- ПП «Еллада» - 3 особи;
- ДО комбінат «Трикутник»;
- ДНЗ «Кіровоградське ВПУ №4»
- Філія ПАТ «ДПЗКУ
«Кіровоградський комбінат
хлібопродуктів №1»;
14-17.04 - КЛА НАУ;
- Кіровоградський коледж
статистики Державної академії
статистики, обліку і аудиту;
- КЗ « Кіровоградський обласний
спеціалізований будинок дитини
нового типу»;
- КЗ «Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер»;
- Кіровоградський обласний
госпіталь для інвалідів
Вітчизняної війни;
- Кіровоградська дитяча школа
мистецтв;
- ДП «Кіровоградський комбінат
хлібопродуктів №2»;
- Державний архів
Кіровоградської області – 2 особи;
- ПрАТ «Гідросила АПМ»;
- ПАТ «Гідросила»;
- ТОВ «Єлисаветградська
транспортна кампанія»;

- КДПУ ім. В. Винниченка;
- Управління Державної
пенітенціарної служби України
в Кіровоградській області – 3
особи;

- КЗ «Кіровоградський обласний
онкологічний диспансер»;
- Дитяча міська поліклініка №1;
- Кіровоградська універсальнонаукова бібліотека
ім. Чижевського;
- Кіровоградський обласний
театр ляльок;
- Міська централізована
бібліотечна система;
- Музична школа №1 ім.
Нейгауза;
- Музична школа №4;
- Кіровоградська дитяча
художня школа ім. Осмьоркіна;
- ДП НЕК «Укренерго»
відокремлений підрозділ
«Кіровоградські магістральні
енергетичні мережі» - 3 особи;
- Кіровоградська дирекція УДП
поштового зв’язку «Укрпошта»
- 2 особи;

4
- ПАТ «Кіровоград-Авто»;
- ТОВ «Вторинні ресурси»;
- Філія ПАТ «ДПЗКУ
«Кіровоградський комбінат
хлібопродуктів №1»;

5

Особи,
які
очолюють
територіальні та об’єктові
формування
цивільного
захисту та їх структурні
підрозділи
(керівники
пожежних формувань);
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21-24.04 - Кіровоградський коледж
статистики Державної академії
статистики, обліку і аудиту;
- КЗ « Кіровоградський обласний
спеціалізований будинок дитини
нового типу»;
- КЗ «Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер»;
- Кіровоградський обласний
госпіталь для інвалідів
Вітчизняної війни;
- ПАТ «Гідросила»;
- ПАТ НВП «Радій»;
- ТОВ «Вторинні ресурси»;
- ДП «Кіровоградтепло» ТОВ
«ЦНТІ УНГА»;
- ДП «Кіровоградський науково
дослідний та проектний інститут
землеустрою»;
- ДО комбінат «Трикутник»;
- ДНЗ «Кіровоградське ВПУ №4»;
- Філія ПАТ «ДПЗКУ
«Кіровоградський комбінат
хлібопродуктів №1»;

- Управління Державної
пенітенціарної служби України
в Кіровоградській області;
- КРЕП №11;
- Кіровоградська філія ПАТ
«Укртелеком»;
- Професійний ліцей
побутового обслуговування;
- Кіровоградський професійний
ліцей сфери послуг;
- КЗ «Кіровоградський
обласний онкологічний
диспансер»;
- КЗ «Центральна міська
лікарня м. Кіровограда»;
- Кіровоградська універсальнонаукова бібліотека
ім. Чижевського;
- Кіровоградський обласний
краєзнавчий музей;
- Кіровоградський обласний
художній музей;
- Кіровоградський обласний
театр ляльок;
- Музична школа №1 ім.
Нейгауза;
- Музична школа №4;
- Кіровоградська дирекція УДП
поштового зв’язку «Укрпошта»;
- Управління Державної
пенітенціарної служби України
в Кіровоградській області – 4
особи;
- КРЕП №11;
- КЗ "Обласний лікарськофізкультурний диспансер"

5
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Особи,
які
очолюють
територіальні та об’єктові
формування
цивільного
захисту та їх структурні
підрозділи:
- керівники формувань
оповіщення і зв’язку;
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5-8.05

- Кіровоградський коледж
статистики Державної академії
статистики, обліку і аудиту;
- Технікум механізації сільського
господарства;
- КЗ « Кіровоградський обласний
спеціалізований будинок дитини
нового типу»;
- КЗ «Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер»;
- Кіровоградський обласний
госпіталь для інвалідів
Вітчизняної війни;
- Музична школа №3;
- Кіровоградська дитяча школа
мистецтв;
- КП «Кіровоград-Універсал2005»;
- Державний архів
Кіровоградської області;
- КРЕП №10;
- ПрАТ «Гідросила АПМ»;
- ПАТ «Гідросила»;
- ПАТ «Кіровоград-Авто»;
- ТОВ «Вторинні ресурси»;
- ЗАТ фірми «Меблі»;
- ДО комбінат «Трикутник»;

- Кіровоградський будівельний
коледж;
- КЗ «Кіровоградський
обласний онкологічний
диспансер»;
- Обласна бібліотека для дітей
ім. Гайдара;
- Кіровоградський обласний
краєзнавчий музей;
- Міська централізована
бібліотечна система;
- Музична школа №1 ім.
Нейгауза;
- Музична школа №4;
- Кіровоградська дитяча
художня школа ім. Осмьоркіна;
- ДП НЕК «Укренерго»
відокремлений підрозділ
«Кіровоградські магістральні
енергетичні мережі»;
- Управління Державної
пенітенціарної служби України
в Кіровоградській області – 3
особи;
- КРЕП №11;
- Кіровоградська філія ПАТ
«Укртелеком»;

6
працівники
черговодиспетчерських
служб
органів
місцевого
самоврядування
та
суб’єктів господарювання
7

Особи,
які
очолюють
територіальні та об’єктові
формування
цивільного
захисту та їх структурні
підрозділи:
- керівники формувань
матеріально-технічного
забезпечення;

- керівники автомобільних
формувань;

- ДП НЕК «Укренерго»
відокремлений підрозділ
«Кіровоградські магістральні
енергетичні мережі»;
- Кіровоградська дирекція УДП
поштового зв’язку «Укрпошта»
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12-15.05

- Кіровоградський коледж
статистики Державної академії
статистики, обліку і аудиту;
- Дитяча стоматологічна
поліклініка;
- Кіровоградська дитяча обласна
лікарня;
- КЗ «Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер»;
- Кіровоградський обласний
госпіталь для інвалідів
Вітчизняної війни;
- КП «Кіровоград-Універсал2005»;
- ПАТ «Гідросила»;
- ПАТ НВП «Радій»;
- ДНЗ «Кіровоградське ВПУ №4»

- Кіровоградський комерційний
технікум;
- КЗ «Кіровоградський
обласний онкологічний
диспансер»;
- Обласна станція переливання
крові;
- Кіровоградська універсальнонаукова бібліотека
ім. Чижевського;
- Кіровоградський обласний
краєзнавчий музей;
- ДП НЕК «Укренерго»
відокремлений підрозділ
«Кіровоградські магістральні
енергетичні мережі»;
- Управління Державної
пенітенціарної служби України
в Кіровоградській області;
- КРЕП №11;

- ДП НЕК «Укренерго»
відокремлений підрозділ
«Кіровоградські магістральні
енергетичні мережі»;

7
- Управління Державної
пенітенціарної служби України
в Кіровоградській області;

- інженерно-технічні
працівники, які очолюють
ланки, групи тощо з
обслуговування захисних
споруд цивільного захисту

8

Особи,
які
очолюють
територіальні та об’єктові
формування
цивільного
захисту та їх структурні
підрозділи
(керівники
медичних формувань);
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- КЛА НАУ – 3 особи;
- Кіровоградський обласний
госпіталь для інвалідів
Вітчизняної війни;
- ПрАТ «Гідросила АПМ»;
- ПАТ «Гідросила»;
- ДП «Кіровоградтепло» ТОВ
«ЦНТІ УНА»;
- ДО комбінат «Трикутник»;
- ПрАТ «Гідросила АПМ»
19-22.05 - Кіровоградський коледж
статистики Державної академії
статистики, обліку і аудиту;
- КЗ « Кіровоградський обласний
спеціалізований будинок дитини
нового типу»;
- Кіровоградська дитяча міська
лікарня;
- Пологовий будинок №1 м.
Кіровограда;
- Музична школа №3;
- Кіровоградська дитяча школа
мистецтв;
- ПрАТ «Гідросила АПМ»;
- ПАТ НВП «Радій»;
- ТОВ «Єлисаветградська
транспортна кампанія»;
- ТОВ Готельний комплекс
«Європа»;
- ДП «Кіровоградський науково
дослідний та проектний інститут

- КЗ «Центр первинної медикосанітарної допомоги №1» м.
Кіровограда – 10 осіб;
- Кіровоградський обласний
краєзнавчий музей;
- Кіровоградський обласний
театр ляльок;
- Міська централізована
бібліотечна система;
- Музична школа №1 ім.
Нейгауза;
- Музична школа №2 ім.
Мейтуса;
- Музична школа №4;
- Кіровоградська дитяча
художня школа ім. Осмьоркіна;
- Управління Державної
пенітенціарної служби України
в Кіровоград. області – 2 особи;
- Кіровоградська філія ПАТ
«Укртелеком» - 2 особи;

8
землеустрою»;
- ДО комбінат «Трикутник»;
- ДНЗ «Кіровоградське ВПУ №4»;
- Філія ПАТ «ДПЗКУ
«Кіровоградський комбінат
хлібопродуктів №1»;
9

Особи,
які
очолюють
територіальні та об’єктові
формування
цивільного
захисту та їх структурні
підрозділи
(начальники
пунктів видачі ЗІЗ)
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2-5.06

- КНТУ;
- КЛА НАУ;
- Кіровоградський коледж
статистики Державної академії
статистики, обліку і аудиту;
- КЗ « Кіровоградський обласний
спеціалізований будинок дитини
нового типу»;
- Кіровоградська обласна лікарня;
- КЗ «Поліклінічне об’єднання м.
Кіровограда»;
- Кіровоградська стоматологічна
поліклініка №2;
- КЗ «Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер»;
- Кіровоградський обласний
госпіталь для інвалідів
Вітчизняної війни;
- КП «Кіровоград-Універсал2005»;
- Державний архів
Кіровоградської області;
- КРЕП №10;
- ПАТ «Гідросила»;
- ПАТ НВП «Радій»;
- ТОВ «Єлисаветградська
транспортна кампанія»;
- ПАТ «Кіровоград-Авто»;
- ДП «Кіровоградський науково
дослідний та проектний інститут

- ПАТ КШФ «Зорянка»;
- КЗ "Обласний лікарськофізкультурний диспансер"

- Кіровоградський професійний
ліцей сфери послуг;
- КЗ «Кіровоградський
обласний онкологічний
диспансер»;
- Пологовий будинок №2 ім.
«Св. Анни» м. Кіровограда;
- Кіровоградський
психоневрологічний інтернат з
геріатричним відділенням;
- Обласна станція переливання
крові;
- Кіровоградська дирекція УДП
поштового зв’язку «Укрпошта»;
- Управління Державної
пенітенціарної служби України
в Кіровоградській області;
- Кіровоградська філія ПАТ
«Укртелеком»;

9
землеустрою»;
- ДО комбінат «Трикутник»;
- КЗ «Кіровоградський обласний
протитуберкульозний диспансер»;
- ПрАТ «Гідросила АПМ»;
- ДНЗ «Кіровоградське ВПУ №4»
10 Особи,
які
очолюють
територіальні та об’єктові
формування
цивільного
захисту та їх структурні
підрозділи:
- керівники формувань
розвідки та спостереження;

9-12.06

12

8

5

4

- ПрАТ «Гідросила АПМ» - 2
особи;
- ПрАТ «Креатив»;
- ДО комбінат «Трикутник»;
- ДНЗ «Кіровоградське ВПУ №4»;
- Філія ПАТ «ДПЗКУ
«Кіровоградський комбінат
хлібопродуктів №1»;

- Управління Державної
пенітенціарної служби України
в Кіровоградській області – 3
особи;

- керівники формувань
радіаційного та хімічного
захисту;

4

2

- ТМО «Центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф
в Кіровоградській області»;
- ДП «Кіровоградський комбінат
хлібопродуктів №2»;
- Кіровоградське ВКГ ОКВП
«Дніпро-Кіровоград»;
- ПАТ НВП «Радій»;
- Філія ПАТ «ДПЗКУ
«Кіровоградський комбінат
хлібопродуктів №1»;

- Управління Державної
пенітенціарної служби України
в Кіровоградській області;

- особи, які залучаються до
організації та проведення
дозиметричного контролю
та радіаційно-хімічної

3

2

- КЗ «Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер»;
- Кіровоградський обласний
госпіталь для інвалідів

- ПАТ КШФ «Зорянка»;
- Управління Державної
пенітенціарної служби України
в Кіровоградській області;

32

10
Вітчизняної війни;
- ПрАТ «Гідросила АПМ»;

розвідки;
11 Особи,
які
проводять
інструктаж з ЦЗ, пожежної
безпеки
та
дій
у
надзвичайних ситуаціях

32

31

16-18.06

15
16

Особи,
які
проводять
інструктаж з ЦЗ, пожежної
безпеки
та
дій
у
надзвичайних ситуаціях
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25

7

8-10.09

За наказом начальника управління освіти Кіровоградської
міської ради
- КДПУ ім. В. Винниченка;
- ДП «Кіровоградський науково
- Кіровоградський комерційний
дослідний та проектний інститут
технікум;
землеустрою»;
- Кіровоградський медичний
- ДО комбінат «Трикутник»;
коледж ім. Мухіна;
- КЗ «Кіровоградський обласний
- Кіровоградська універсальнокардіологічний диспансер» - 3
наукова бібліотека
особи;
ім. Чижевського;
- Кіровоградський обласний
краєзнавчий музей;
- Кіровоградський обласний
театр ляльок;
- ДП НЕК «Укренерго»
відокремлений підрозділ
«Кіровоградські магістральні
енергетичні мережі» - 2 особи;
- Кіровоградська дирекція УДП
поштового зв’язку «Укрпошта»;
- Кіровоградська митниця
Міндоходів;
- КП «Ритуальна служба –
спеціалізований комбінат
комунально – побутового
обслуговування»
- КНТУ;
- КЗ «Поліклінічне об’єднання
- Технікум механізації сільського
м. Кіровограда»;
господарства;
- КЗ «Центр первинної медико- ДП «Кіровоградтепло» ТОВ
санітарної допомоги №1» м.
«ЦНТІ УНГА»;
Кіровограда – 2 особи;
- КЗ « Кіровоградський обласний
- КЗ «Кіровоградський
спеціалізований будинок дитини
обласний онкологічний

12 Керівники робіт з ліквідації
наслідків
надзвичайної
ситуації органів місцевого
самоврядування, суб’єктів
господарювання
та
навчальних
закладів
незалежно
від
форми
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5

11
нового типу»;
- Кіровоградська дитяча міська
лікарня;
- Кіровоградська обласна лікарня;
- КЗ «Центр первинної медико санітарної допомоги №2»
м. Кіровограда;
- КЗ «Кіровоградський обласний
шкірно-венерологічний
диспансер»;
- Пологовий будинок №1 м.
Кіровограда;
- ТМО «Центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф
в Кіровоградській області» - 2
особи;
- КЗ «Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер» - 3
особи;
- Сектор медичного забезпечення
УМВС в Кіровоградській області;
- Кіровоградський обласний
госпіталь для інвалідів
Вітчизняної війни -2 особи;
- КРЕП №10;
- ПАТ «Кіровоград-Авто»;
- ДП «Кіровоградський комбінат
хлібопродуктів №2»;
- КЗ «Кіровоградський обласний
протитуберкульозний диспансер»
15-18.09 - КЛА НАУ;
- Кіровоградський коледж
статистики Державної академії
статистики, обліку і аудиту;
- Кіровоградський технікум
механізації сільського
господарства;

диспансер»;
- Кіровоградська обласна
стоматологічна поліклініка;
- ДЗ «Спеціалізована медикосанітарна частина №19 МОЗ
України»;
- Кіровоградська філія ПАТ
«Укртелеком»;
- ПАТ КШФ «Зорянка»;
- ВАТ «Кіровоградгаз»;
- Підприємство
«Кооперативний ринок» ОСС;
- ПАТ «Червона зірка»;

- КДПУ ім. В. Винниченка -2
особи;
- Кіровоградський комерційний
технікум;
- Кіровоградський будівельний
коледж;
- Кіровоградський медичний

12
- КЗ «Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер»;
- Кіровоградський обласний
госпіталь для інвалідів
Вітчизняної війни;
- Кіровоградське ВКГ ОКВП
«Дніпро-Кіровоград»;
- КП «Кіровоград-Універсал2005»;
- Головне управління статистики у
Кіровоградській області;
- ПАТ «Гідросила»;
- ДП «Кіровоградтепло» ТОВ
ЦНТІ УНГА;
- Кіровоградська дитяча обласна
лікарня;

власності.

13 Керівники робіт з ліквідації
наслідків
надзвичайної
ситуації органів місцевого
самоврядування, суб’єктів
господарювання
та
навчальних
закладів
незалежно
від
форми
власності.
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15

22-25.09

коледж ім. Мухіна;
- Управління охорони здоров’я;
- КЗ «Кіровоградський
обласний онкологічний
диспансер»;
- Кіровоградська обласна
стоматологічна поліклініка;
- Пологовий будинок №2 ім.
«Св. Анни» м. Кіровограда;
- Кіровоградський
психоневрологічний інтернат з
геріатричним відділенням;
- ДЗ «Спеціалізована медикосанітарна частина №19 МОЗ
України»;
- КРЕП №11;
- Кіровоградський обласний
краєзнавчий музей;
- Кіровоградський обласний
театр ляльок;
- Кіровоградська дирекція УДП
поштового зв’язку «Укрпошта»;
- Управління праці та
соціального захисту населення
ВК Ленінської районної у
м. Кіровограді ради;
- ПАТ «Червона зірка»;
- ПАТ КШФ «Зорянка»;
- ПАТ «Кіровоград-Авто»;
За наказом начальника управління освіти Кіровоградської
міської ради

13
14 Фахівці
суб’єктів
господарювання,
які
виконують
обов’язки,
пов’язані із забезпеченням
техногенної та пожежної
безпеки:
- особи, які входять до
складу
евакуаційних
комісій;
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18

4

5

6-9.10

- Кіровоградська дитяча міська
лікарня;
- Кіровоградська стоматологічна
поліклініка №2;

- Професійний ліцей
побутового обслуговування;
- Дитяча міська поліклініка №1;
- Обласна станція переливання
крові;

- КП «Кіровоград-Універсал2005»;
- ПАТ «Гідросила»;
- ПрАТ «Креатив» - 2особи;
- ПГО АПВТ «Фірма Ласка»;

- КЗ «Поліклінічне об’єднання
м. Кіровограда»;
- Кіровоградський обласний
художній музей;
- Кіровоградська митниця
Міндоходів;

- особи, які входять до
складу об’єктових комісій з
питань НС;

4

- особи, які відповідають за
планування заходів ЦЗ на
підприємствах,
в
організаціях, установах;

5

- КЗ «Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер»;
- Сектор медичного забезпечення
УМВС в Кіровоградській області;

- КЗ «Поліклінічне об’єднання
м. Кіровограда»;
- КЗ «Центральна міська
лікарня м. Кіровограда»;
- Кіровоградський обласний
театр ляльок;

- особи, які очолюють
спеціалізовані
служби
цивільного
захисту,
утворені
органами
місцевого самоврядування
та
суб’єктами
господарювання,
та
їх
заступники

4

- Кіровоградське ВКГ ОКВП
«Дніпро-Кіровоград»;
- КЗ «Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер»;

- Управління охорони здоров’я;
- Кіровоградська філія ПАТ
«Укртелеком»;

4

15 Керівники навчальних груп
з підготовки працівників
суб’єктів господарювання
діям
у
надзвичайних
ситуаціях
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26

16 Керівники навчальних груп
з підготовки працівників
суб’єктів господарювання
діям
у
надзвичайних
ситуаціях
17 Керівники навчальних груп
з підготовки працівників
суб’єктів господарювання
діям
у
надзвичайних
ситуаціях
18 Керівники навчальних груп
з підготовки працівників

32

32

32

33

32

22

4

14
13-15.10 - КЗ "Кіровоградська міська
- КЗ «Поліклінічне об’єднання
лікарня швидкої медичної
м. Кіровограда»;
допомоги;
- КЗ «Кіровоградський
- КЗ «Обласна психіатрична
обласний онкологічний
лікарня»;
диспансер» - 2 особи;
- КЗ «Центр первинної медико- Кіровоградська обласна
санітарної допомоги №2»
стоматологічна поліклініка;
м. Кіровограда;
- Пологовий будинок №2 ім.
- Кіровоградська дитяча обласна
«Св. Анни» м. Кіровограда;
лікарня;
- КЗ «Центральна міська
- Пологовий будинок №1;
лікарня м. Кіровограда»;
- Кіровоградська обласна лікарня
- КЗ «Обласний центр
– 6 осіб;
планування сім’ї і репродукції
- ТМО «Центр екстреної медичної людини»;
допомоги та медицини катастроф - ДЗ «Спеціалізована медиков Кіровоградській області»;
санітарна частина №19 МОЗ
- Кіровоградський обласний
України»;
госпіталь для інвалідів
- Кіровоградський обласний
Вітчизняної війни;
краєзнавчий музей;
- ДП «Кіровоградський науково
- Кіровоградська філія ПАТ
дослідний та проектний інститут
«Укртелеком»;
землеустрою» - 3 особи;
- КЗ «Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер»;
- ПрАТ «Креатив» - 3 особи;
20-22.10
За наказом начальника управління освіти Кіровоградської
міської ради

3-5.11

6

За наказом начальника управління освіти Кіровоградської
міської ради

10-12.11 - Кіровоградський коледж
статистики Державної академії

- Дитяча міська поліклініка №1;
- КЗ «Центральна міська

суб’єктів господарювання
діям
у
надзвичайних
ситуаціях

19 Керівники навчальних груп
з підготовки працівників
суб’єктів господарювання
діям
у
надзвичайних
ситуаціях
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26

4

15
статистики, обліку і аудиту;
- Кіровоградська дитяча міська
лікарня – 2 особи;
- КЗ "Кіровоградська міська
лікарня швидкої медичної
допомоги;
- КЗ «Центр первинної медикосанітарної допомоги №2»
м. Кіровограда;
- Кіровоградська дитяча обласна
лікарня;
- Пологовий будинок №1;
- Кіровоградська обласна лікарня
– 7 осіб;
- ТМО «Центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф
в Кіровоградській області»;
- Кіровоградський обласний
госпіталь для інвалідів
Вітчизняної війни;
- ДП «Кіровоградський науково
дослідний та проектний інститут
землеустрою» - 2 особи;
- ПрАТ «Креатив» - 3 особи;
- ПП «Еллада»;
17-19.11 - ТМО «Центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф
в Кіровоградській області»;
- КЗ «Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер»;
- Кіровоградський обласний
госпіталь для інвалідів
Вітчизняної війни;
- КЗ «Обласна психіатрична
лікарня»;
- КЗ «Центр первинної медикосанітарної допомоги №2»

лікарня м. Кіровограда»;
- КЗ «Кіровоградський
обласний онкологічний
диспансер»;
- Кіровоградський обласний
краєзнавчий музей;
- Кіровоградська філія ПАТ
«Укртелеком» - 2 особи;

- ДЗ «Спеціалізована медикосанітарна частина №19 МОЗ
України»;
- КЗ «Поліклінічне об’єднання
м. Кіровограда»;
- КЗ «Кіровоградський
обласний онкологічний
диспансер»;
- Пологовий будинок №2 ім.
«Св. Анни» м. Кіровограда;
- КЗ «Центральна міська
лікарня м. Кіровограда»;

20 Керівники навчальних груп
з підготовки працівників
суб’єктів господарювання
діям
у
надзвичайних
ситуаціях
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8

1-3.12

16
м. Кіровограда;
- Кіровоградська дитяча обласна
лікарня;
- Кіровоградська обласна лікарня
– 6 осіб;
- Кіровоградське ВКГ ОКВП
«Дніпро-Кіровоград»;
- Головне управління статистики у
Кіровоградській області;
- ДП «Кіровоградський науково
дослідний та проектний інститут
землеустрою» - 3 особи;
- ДО комбінат «Трикутник»;
- ПрАТ «Креатив» - 3 особи;
- ПАТ «Гідросила»;
- КЗ "Кіровоградська міська
лікарня швидкої медичної
допомоги;
- КЗ «Обласна психіатрична
лікарня»;
- Кіровоградська дитяча обласна
лікарня;
- Пологовий будинок №1;
- Кіровоградська обласна лікарня
– 6 осіб;
- ТМО «Центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф
в Кіровоградській області»;
- Кіровоградський обласний
госпіталь для інвалідів
Вітчизняної війни;
- ДП «Кіровоградський науково
дослідний та проектний інститут
землеустрою» - 2 особи;
- ПП «Еллада»;
- ПрАТ «Креатив» - 3 особи;
- КЗ «Кіровоградський обласний

- Обласна бібліотека для дітей
ім. Гайдара;
- Кіровоградський обласний
краєзнавчий музей;
- Кіровоградський обласний
художній музей;
- Кіровоградська філія ПАТ
«Укртелеком»;

- Кіровоградська філія ПАТ
«Укртелеком» - 2 особи;
- КЗ «Поліклінічне об’єднання
м. Кіровограда»;
- КЗ «Кіровоградський
обласний онкологічний
диспансер»;
- КЗ «Центральна міська
лікарня м. Кіровограда»;
- ПАТ «Червона зірка»;
- ЖЕК №1;
- КП «Ритуальна служба –
спеціалізований комбінат
комунально – побутового
обслуговування»;
- КЗ "Обласний лікарськофізкультурний диспансер" – 2
особи

17
протитуберкульозний диспансер»2 особи
Всього

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення
Кіровоградської міської ради

560

98

С. Коваленко

