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СКЛАД 
комісії з перевірки наявності та придатності засобів індивідуального захисту 
працівників спеціалізованих служб, формувань цивільного захисту, хімічно 
небезпечних об’єктів та  підприємств, які потрапляють  в зону можливого 
хімічного забруднення, а також непрацюючого населення, що проживає в 

прогнозованій зоні хімічного забруднення 
 

Голова комісії 
 

Каніщев  
Володимир Миколайович                                                         

- перший заступник міського голови 

 
Заступник голови комісії 

 
Коваленко 
Сергій Миколайович 
                                                          

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

Члени комісії: 
 

Безеда Олександр  
Дмитрович 

- завідувач сектора техногенної та 
пожежної безпеки управління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту  населення Кіровоградської 
міської ради 
 

Дружинін  
Костянтин Леонідович 

- начальник сектора цивільного 
захисту Кіровоградського міського 
відділу УДСНС України у 
Кіровоградській області (за згодою) 
 

Жиліна  
Лариса Миколаївна 

- провідний спеціаліст сектора 
техногенної безпеки відділу 
запобігання надзвичайним ситуаціям 
УДСНС України у Кіровоградській 
області (за згодою) 
 

Ковальов 
В’ячеслав Васильович 

- начальник сектора техногенної 
безпеки Кіровоградського міського 
відділу УДСНС України у 
Кіровоградській області (за згодою) 



 

 

2 
Копецький  
Юрій Борисович 

- головний спеціаліст сектора 
техногенної та пожежної безпеки 
управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту  
населення Кіровоградської міської 
ради (за згодою) 
 

Купріянов  
Анатолій Сергійович 

-  завідувач Кіровоградських міських 
курсів II категорії навчально-
методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності 
Кіровоградської області (за згодою) 
 

Ларіонов  
Сергій Юрійович 

- провідний інспектор відділу 
запобігання надзвичайним ситуаціям 
УДСНС України у Кіровоградській 
області (за згодою) 
 

Москаленко  
Микола Григорович 

- начальник відділу комунального 
господарства виконкому Кіровської 
районної у м. Кіровограді ради 
 

Науменко  
Ігор Петрович  

- заступник начальника відділу - 
начальник сектора техногенної безпеки 
відділу запобігання надзвичайним 
ситуаціям УДСНС України у 
Кіровоградській області (за згодою) 
 

Рябова  
Ольга В’ячеславівна 

- головний спеціаліст відділу  
соціально-трудових відносин 
управління економіки Кіровоградської 
міської ради 
 

Тимофеєв  
Юрій Миколайович 

- завідувач господарства виконкому 
Ленінської районної у м. Кіровограді 
ради 

 
 
 
 

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


