
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

від "27" березня 2020 року № 48 

 

Про переведення функціонування 

місцевої ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту в 

режим надзвичайної ситуації 

 

Відповідно до статей 14, 19, 71, 75 Кодексу цивільного захисту України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року № 843 «Про 

затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і 

Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та 

об'єктового рівня», Положення про єдину державну систему цивільного 

захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 

2014 року № 11, Положення про місцеву ланку територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого рішенням міської 

ради від 27 червня 2017 року № 1002, враховуючи розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2020 року №338-р «Про переведення єдиної 

державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», з метою 

належного реагування на надзвичайну ситуацію та ліквідацію її наслідків, 

забезпечення захисту населення на території міста Кропивницького, 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої 

коронавірусом SАRS-СоV-2: 

 
1. Перевести функціонування органів управління та сил місцевої ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в 

режим надзвичайної ситуації, тимчасово, на період з 25 березня 2020  року по 

24 квітня 2020 року, та увести в дію план реагування на надзвичайну ситуацію, 

яка класифікується як медико-біологічна надзвичайна ситуація природного 

характеру. 

 

2. Загальну координацію діяльності місцевої ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, пов’язану із  

захистом населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та 

оперативним реагуванням на них, покласти на комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Міської ради міста 

Кропивницького. 
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3. Для безпосереднього управління невідкладними заходами з ліквідації 

наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 

призначити керівником робіт заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександра МОСІНА. 

 

4. Для безпосередньої організації та координації проведення 

невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворити 

міський штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру в м. Кропивницькому (далі – Штаб) з числа працівників 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, спеціалізованих служб 

цивільного захисту міста, представників територіальних підрозділів виконавчої 

влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста (за 

погодженням з їх керівниками). 
 

5. Керівником Штабу призначити заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра ВЕРГУНА. 
 

6. Затвердити персональний склад Штабу (згідно з додатком), провести 

збір відповідних посадових осіб, розгорнути і організувати роботу Штабу в 

цілодобовому режимі, організувати забезпечення автомобільним транспортом, 

засобами зв’язку, оргтехнікою та необхідною документацією. 
 

7. Визначити, що рішенням керівника робіт або керівника Штабу до 

участі в роботі можуть залучатися представники інших територіальних 

підрозділів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, 

розташованих на території міста (за погодженням з їх керівниками). 

 

8. Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації та керівника Штабу вважати обов’язковими для виконання суб’єктами 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, підприємствами, установами та 

організаціями на території міста, незалежно від форм власності та 

підпорядкування. 
 

9. Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 
 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександр МОСІН 

 

 

 

 

 
Олексійй Гненний 22 86 20 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

27 березня 2020 року № 48 

 
 

СКЛАД 

міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної 

ситуації природного характеру в м. Кропивницькому 

 
 

 Керівник штабу 

ВЕРГУН - 
Олександр Сергійович 

заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

 

 Заступники керівника штабу: 

(відповідно до розподілу функціональних обов’язків) 

 
ДЗЮБА - 

Наталія Євгеніївна 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

ПАЛИВОДА - 

Андрій Анатолійович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

 Робоча група штабу: 

ІВАНОВСЬКА - 

Юлія Юріївна 

начальник Кропивницького міського 

управління ГУ Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області 

КАСЬЯНЕНКО - 

Іван Іванович 

генеральний директор КНП “Регіональний 

центр громадського здоров'я Кіровоградської 

обласної ради”, радник міського голови (на 

громадських засадах) 

КОВАЛЕНКО - 

Сергій Миколайович 

начальник      управління      з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення 

МАКАРУК - 

Оксана Олександрівна 

начальник управління охорони здоров’я 

 

 Члени штабу: 

БІЛОКОНЬ - 

Сергій Валентинович 

начальник управління капітального 
будівництва 
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 Продовження додатка 

БОЧКОВА 

Любов Тимофіївна 

- начальник фінансового управління 

ГОРБОВСЬКИЙ 

Сергій Володимирович 

- начальник управління торгівлі та 

побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

ЖИЛІН 

Валерій Петрович 

- начальник Кропивницького МРВ У ДСНС 

України у Кіровоградській області 

ЖИТНИК 

Віктор Петрович 

- начальник управління розвитку транспорту 

та зв’язку 

ЗАБОЛОТНА 

Тетяна Михайлівна 

- начальник 

профілактичної 

охорони здоров'я 

відділу 

допомоги 

лікувально- 

управління 

ЗУЄВ 

Владислав Володимирович 

- військовий комісар Кіровоградського 

міського військового комісаріату 

КУЛИК 

Наталія Вікторівна 

- завідувач Кіровоградського 

міськміжрайонного       відділу ДУ 

“Кіровоградський обласний лабораторний 

центр МОЗ України” 

ЛОМОВА 

Тетяна Валентинівна 

- в.о. директора департаменту-начальника 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

МАКСЮТА 

Андрій Вікторович 

- начальник спеціалізованої інспекції 

САВЧЕНКО 

Тетяна Миколаївна 

- т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

СУХОПАР 

Сергій Анатолійович 

- заступник начальника Кропивницького 

відділу поліції ГУНП України в 

Кіровоградській області 

ПАНІШКО 

Віктор Анатолійович 

- директор КП “Універсал 2005” 
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 Продовження додатка 

ЦЮЦЮРА - 

Антон Іванович 

начальник управління патрульної поліції в 

Кіровоградській області 

ЯКУНІН - 

Сергій Володимирович 
начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації 
 

 

 
Начальник управління 

з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення Сергій КОВАЛЕНКО 
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