
 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 22 червня 2021 року                                           № 367 

 

Про затвердження складу 

місцевої комісії з питань  

техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, пунктом 3             

частини третьої статті 6 Кодексу цивільного захисту України, пунктом 3                  

статті 36,  статтею 59  Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", постановою Кабінету Міністрів України  від 17 червня 2015 року  

№ 409 "Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву 

комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій", 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року                  

№  336-р "Про зміну складу Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій", та у зв’язку з кадровими 

змінами Виконавчий комітет Кропивницької  міської ради 

   

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити склад місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення  виконавчого 

комітету міської ради від 24 травня 2016 року № 293 "Про затвердження 

складу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій". 

 

 

 

Міський голова                                                                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Олексій Гненний 35 83 19 
 



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

                                                                 22 червня 2021 року  № 367 
 

 

 

СКЛАД 

місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

 надзвичайних ситуацій 
 

 

Голова комісії 

 

заступник міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради 

відповідно до розподілу функціональних повноважень, у підпорядкуванні 

якого перебуває управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища  

 

Перший заступник голови комісії 

 

заступник міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради 

відповідно  до розподілу функціональних повноважень, у підпорядкуванні 

якого перебуває відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного  

захисту населення   

 

Заступник голови комісії 

 

начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного          

захисту населення  

 

Відповідальний секретар комісії 

 

головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій  

та цивільного захисту населення  

 

Члени комісії: 

 

        голова Подільської районної у місті Кропивницькому ради 

        голова Фортечої районної у місті Кропивницькому ради 

начальник Головного управління житлово – комунального господарства 

начальник управління охорони здоров’я 

директор Департаменту з питань економічного розвитку 

директор Департаменту соціальної політики  

начальник управління транспорту та зв’язку 

начальник  управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

начальник управління освіти 

начальник  управління містобудування та архітектури 
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начальник управління капітального будівництва 

начальник фінансового управління 

начальник юридичного управління 

начальник відділу по роботі із засобами масової інформації 

начальник Кропивницького районного управління Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській 

області  

начальник Кропивницького районного управління Головного управління 

Національної поліції в Кіровоградській області 

начальник Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології           

начальник Кропивницького управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 

староста Новенського старостинського округу 

військовий комісар Кропивницького міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки 

 

 

 

Начальник відділу з питань  

надзвичайних ситуацій та  

цивільного захисту населення                                       Сергій КОВАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


