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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
КІРОВОГРАДСЬКОГО  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ 

 
від “ 18 ” серпня 2017 року                                                               №  71 

 

 

 

 
 

Про чергування та роботу 

у святковий та неробочі дні 

з 24 по 27 серпня 2017 року 

 
 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 42, 59 Закону 

України „Про місцеве самоврядування  в Україні”, статтями 72, 73, 107 Кодексу 

законів про працю України, Порядком організації чергування керівництва 

міської ради на робочих місцях у святкові та неробочі дні для вирішення 

питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, 

затвердженим розпорядженням міського голови від 20 червня 2013 № 71, 

враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації від                  

11 серпня 2017 року  № 7-аг  «Про чергування керівництва та працівників 

апарату обласної державної адміністрації  з 24 по 27 серпня 2017 року»  

 

1. Затвердити графік чергування посадових осіб місцевого самоврядування 

Кіровоградської міської ради у святковий та неробочі дні з 24 по 27 серпня  

2017 року згідно з додатком 1. 

2. Установити 24 серпня 2017 року робочий день для посадових осіб                

місцевого самоврядування Кіровоградської міської ради згідно з додатком 2. 

3. Посадовим особам місцевого самоврядування Кіровоградської міської 

ради, зазначеним у додатку 1 до даного розпорядження: 

1) здійснювати інформування відповідальних чергових працівників 

апарату облдержадміністрації згідно з Інструкцією відповідального чергового 

райдержадміністрації, міськвиконкому щодо інформування відповідальних 

чергових працівників апарату облдержадміністрації про ситуацію у районах та 

містах області, затвердженою розпорядженням голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 18 червня 2013 року  № 315-р; 

2) у разі виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечити виконання 

вимог Порядку організації чергування керівництва міської ради на робочих 

місцях у святкові та неробочі дні для вирішення питань, пов’язаних з 

ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого розпорядженням 

міського голови від 20 червня 2013 року № 71. 

4. Керівникам виконавчих органів Кіровоградської міської ради перебувати 

на постійному телефонному зв'язку в період з 24 по 27 серпня 2017 року з 

метою забезпечення організації вирішення невідкладних питань, які можуть 

виникнути у вищезазначені святковий та неробочі дні. 



    2 
 

 

5. Керівникам виконавчих органів Кіровоградської міської ради 

забезпечити належну організацію роботи у святковий  день 24 серпня 2017 року, 

визначивши наказом відповідальних працівників за проведення заходів з нагоди 

відзначення 26-ї річниці незалежності України у місті Кропивницькому. 

6. Відділу кадрової роботи та керівникам виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради компенсувати працівникам роботу у святковий  та 

неробочі дні з 24 по 27 серпня 2017 року шляхом надання іншого дня 

відпочинку. 

       7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                А.Табалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сливенко 24 35 69 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

«18 » серпня 2017  

№ 71 

 

 

ГРАФІК 

чергування посадових осіб місцевого самоврядування Кіровоградської  

міської ради у святковий та неробочі дні з 24 по 27 серпня 2017 року 
 

Дата та час 

чергування 

Прізвище, ім’я  

та по батькові 

Посада Контактні 

телефони 
1 2 3 4 

24 серпня, 

09.00-18.00 

 

Мосін 

Олександр Володимирович 

 

Заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради 

24 43 11 

 

Дорохіна 

Людмила Володимирівна 

Начальник відділу сім’ї та 

молоді 

24 44 27 

 

25 серпня, 

09.00-18.00 

 

Табалов 

Андрій Олександрович 

Секретар міської ради 24 75 80 

 

Кухаренко 

Віктор Іванович 

Начальник Головного 

управління  житлово-

комунального 

господарства 

24 18 47 

 

26 серпня, 

09.00-18.00 

 

Дзюба 

Наталія Євгеніївна 

Заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради 

24 09 67 

 

Коваленко 

Сергій Миколайович 

Начальник управління з 

питань надзвичайних 

ситуацій 

22 86 22 

 

27 серпня, 

09.00-18.00 

 

Грабенко 

Олександр Володимирович 

Заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради 

24 53 44 

 

Колодяжний  

Сергій Олександрович 

Начальник відділу 

фізичної культури та 

спорту 

24 38 52 

 

 

 

 

Начальник відділу кадрової роботи                                                       С. Балакірєва  

 

 

 
 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

«18» серпня 2017  

№ 71 

 

 

СПИСОК 

посадових осіб місцевого самоврядування Кіровоградської міської ради, 

які працюють у святковий день 24 серпня 2017 року 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по батькові 

Посада, виконавчий орган 

1 2 3 

1. Табалов  

Андрій Олександрович 

Секретар міської ради 

2. Грабенко 

Олександр Володимирович  

 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

3. Мосін 

Олександр Володимирович  

 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

4. Балакірєва  

Світлана Миколаївна 

Начальник відділу кадрової роботи 

5. Горбенко 

Оксана Анатоліївна 

Головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої 

політики 

6. Горбовський 

Сергій Володимирович 

Начальник управління по сприянню розвитку 

торгівлі та побутового обслуговування населення 

7. Зайкевич  

Юлія Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи 

8. Запорожан  

Сергій Віталійович 

Начальник відділу з питань внутрішньої політики 

9. Копцев 

Андрій Євгенович 

Головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої 

політики 

10. Костенко 

Лариса Давидівна 

Начальник управління освіти 

11. Колодяжний 

Сергій Олександрович 

Начальник відділу фізичної культури та спорту 

12. Назарець  

Анна Федорівна 

 Начальник відділу культури і туризму 

13. Сабрам 

Катерина Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу по роботі із засобами 

масової інформації 

14. Сливенко 

Наталія Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи 

15. Федоров 

Валерій Петрович 

Командир Кіровоградської міської дружини 

16. Царан  

Світлана Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи 

17. Якунін 

Сергій Володимирович  

 

Начальник відділу по роботі із засобами масової 

інформації  

 

 
 

 

 

Начальник відділу кадрової роботи                                                                   С. Балакірєва 


	РОЗПОРЯДЖЕННЯ

