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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
 

04 квітня 2017 року                                                                                                             № 23

 
Про виконання додаткового плану
проведення функціонального навчання
з питань цивільного захисту 
у 2017 році

Керуючись  ст.  143 Конституції  України,  п.  3  ст.  36  Закону України
"Про  місцеве  самоврядування  в  Україні",  ст.  39,  40  Кодексу  цивільного
захисту України, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від  11 січня 2017 року № 9-р "Про затвердження плану основних заходів
цивільного захисту на 2017 рік", у зв'язку з проведенням у липні 2017 року
Державною службою України з надзвичайних ситуацій командно-штабного
навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ТПЄДС ЦЗ)
області  та  міста  Кропивницького,  з  метою  підготовки  до  перевірки  дій
органів управління та сил цивільного захисту місцевої ланки ТПЄДС ЦЗ у
разі  загрози  та  виникнення  надзвичайних  ситуацій  природного  та
техногенного характеру:

1. Затвердити додатковий план проведення функціонального навчання з
питань цивільного захисту міста Кропивницького у 2017 році, що додається.

2. Координацію функціонального навчання з питань цивільного захисту
посадових  осіб  та  працівників  комунальних  підприємств  Кіровоградської
міської  ради  покласти  на  управління  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та
цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на
заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Грабенка О.В.

Міський голова                                          А. Райкович

Яніцька 22 86 20



                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                 Розпорядження міського голови

                                                                                                                                     04 квітня  2017
                                                                                                                    № 23

Додатковий план 
проведення функціонального навчання з питань цивільного захисту

 міста Кропивницького у 2017 році

№
з/п

ПІБ слухача Посада Час
початку
занять

Місце проведення,
адреса

Умови
проведення

заняття 

Категорії посад Термін
проведення

занять
1 2 3 4 5 6 7 8

Квітень 2017 року
1. Дзюба Н.Є. Заступник міського 

голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Посадові особи 
місцевих органів 
виконавчої влади та 
органів місцевого 
самоврядування, які 
очолюють евакуаційні
органи, виконують 
обов'язки секретарів 
евакуаційних комісій 

03-05.04.2017

2. Колос Ю.Ю. Спеціаліст І категорії 
сектора 
попередження 
надзвичайних 
ситуацій управління з
питань надзвичайних 
ситуацій та 
цивільного захисту 
населення

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Посадові особи 
місцевих органів 
виконавчої влади та 
органів місцевого 
самоврядування, які 
очолюють евакуаційні
органи, виконують 
обов'язки секретарів 
евакуаційних комісій 

03-05.04.2017

3. Вергун О.С. Начальник 
управління розвитку 
транспорту та зв'язку

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

Держзамовлення Особи, які очолюють 
спеціалізовані служби
цивільного захисту, 

03-05.04.2017



1 2 3 4 5 6 7 8
13 утворені 

центральними та 
місцевими органами 
виконавчої влади, 
органами виконавчої 
влади АРК, органами 
місцевого 
самоврядування та 
суб'єктами 
господарювання, та їх 
заступники

4. Макарук О.О. Начальник 
управління охорони 
здоров'я 

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Особи, які очолюють 
спеціалізовані служби
цивільного захисту, 
утворені 
центральними та 
місцевими органами 
виконавчої влади, 
органами виконавчої 
влади АРК, органами 
місцевого 
самоврядування та 
суб'єктами 
господарювання, та їх 
заступники  

03-05.04.2017

5. Горбовський
С.В. 

Начальник 
управління по 
сприянню розвитку 
торгівлі та 
побутового 
обслуговування 
населення 

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Особи, які очолюють 
спеціалізовані служби
цивільного захисту, 
утворені 
центральними та 
місцевими органами 
виконавчої влади, 
органами виконавчої 
влади АРК, органами 
місцевого 

03-05.04.2017
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1 2 3 4 5 6 7 8
самоврядування та 
суб'єктами 
господарювання, та їх 
заступники  

6. Ксеніч В.М. Начальник 
управління 
капітального 
будівництва

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Особи, які очолюють 
спеціалізовані служби
цивільного захисту, 
утворені 
центральними та 
місцевими органами 
виконавчої влади, 
органами виконавчої 
влади АРК, органами 
місцевого 
самоврядування та 
суб'єктами 
господарювання, та їх 
заступники  

03-05.04.2017

7. Кухаренко В.І. Начальник Головного
управління житлово-
комунального 
господарства 

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Особи, які очолюють 
спеціалізовані служби
цивільного захисту, 
утворені 
центральними та 
місцевими органами 
виконавчої влади, 
органами виконавчої 
влади АРК, органами 
місцевого 
самоврядування та 
суб'єктами 
господарювання, та їх 
заступники  

03-05.04.2017

8. Бочкова Л.Т. Начальник 
фінансового 
управління

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

Держзамовлення Особи, які очолюють 
спеціалізовані служби
цивільного захисту, 

03-05.04.2017
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1 2 3 4 5 6 7 8
13 утворені 

центральними та 
місцевими органами 
виконавчої влади, 
органами виконавчої 
влади АРК, органами 
місцевого 
самоврядування та 
суб'єктами 
господарювання, та їх 
заступники  

9. Крисенко А.Ф. Директор КП 
"Кіровоградська 
аварійно-
диспетчерська 
служба"

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Працівники чергово-
диспетчерських служб
місцевих органів 
виконавчої влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
суб'єктів 
господарювання

10-12.04.2017

10. Мосін О.В. Заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Керівники робіт з 
ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації 
місцевих органів 
виконавчої влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
суб'єктів 
господарювання та їх 
заступники   

12-14.04.2017

11. Дзюба Н.Є. Заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Керівники робіт з 
ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації 
місцевих органів 
виконавчої влади, 
органів місцевого 

12-14.04.2017
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самоврядування, 
суб'єктів 
господарювання та їх 
заступники   

12. Колос Ю.Ю. Спеціаліст І категорії 
сектора 
попередження 
надзвичайних 
ситуацій управління з
питань надзвичайних 
ситуацій та 
цивільного захисту 
населення

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Керівники та особи, 
які очолюють штаби 
керівництва 
спеціальних 
об'єктових навчань, 
тренувань з 
відпрацювання дій 
відповідно до планів 
реагування на НС, 
планів локалізації і 
ліквідації наслідків 
аварій на ОПН

18-20.04.2017

13. Райкович А.П. Міський голова 8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Керівники
 місцевих органів 
виконавчої влади, 
органів місцевого 
самоврядування та 
навчальних закладів 
незалежно від форми 
власності, а також їх 
заступники

24-28.04.2017

Травень 2017 року
14. Мосін О.В. Заступник міського 

голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Посадові особи, які 
очолюють комісії з 
питань техногенно-
екологічної безпеки та
надзвичайних 
ситуацій  

10-12.05.2017

15. Дзюба Н.Є. Заступник міського 
голови з питань 
діяльності 

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

Держзамовлення Керівники місцевих 
органів виконавчої 
влади, органів 

15-09.05.2017
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виконавчих органів 
ради

13 місцевого 
самоврядування та 
навчальних закладів 
незалежно від форми 
власності, а також їх 
заступники

16. Колос Ю.Ю. Спеціаліст І категорії 
сектора 
попередження 
надзвичайних 
ситуацій управління з
питань надзвичайних 
ситуацій та 
цивільного захисту 
населення

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Фахівці суб'єктів 
господарювання, які 
виконують обов'язки, 
пов'язані із 
забезпеченням 
техногенної та 
пожежної безпеки  

22-24.05.2017

17. Колос Ю.Ю. Спеціаліст І категорії 
сектора 
попередження 
надзвичайних 
ситуацій управління з
питань надзвичайних 
ситуацій та 
цивільного захисту 
населення

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Керівники навчальних
груп з підготовки 
працівників суб'єктів 
господарювання діям 
у НС, а також 
інструктори 
консультаційних 
пунктів

22-24.05.2017

18. Гненний О.І. Заступник 
начальника 
управління-завідувач 
сектора 
попередження 
надзвичайних 
ситуацій 

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Посадові особи, які 
очолюють комісії з 
питань техногенно-
екологічної безпеки та
надзвичайних 
ситуацій  

29-31.05.2017

19. Макарук О.О. Начальник 
управління охорони 
здоров'я 

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Особи, які очолюють 
територіальні 
формування 
цивільного захисту

29-31.05.2017
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20. Вергун О.С. Начальник 

управління розвитку 
транспорту та зв'язку

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Особи, які очолюють 
територіальні 
формування 
цивільного захисту

29-31.05.2017

21. Горбовський
С.В. 

Начальник 
управління по 
сприянню розвитку 
торгівлі та 
побутового 
обслуговування 
населення 

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Особи, які очолюють 
територіальні 
формування 
цивільного захисту

29-31.05.2017

22. Кухаренко В.І. Начальник Головного
управління житлово-
комунального 
господарства 

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Особи, які очолюють 
територіальні 
формування 
цивільного захисту

29-31.05.2017

23. Ксеніч В.М. Начальник 
управління 
капітального 
будівництва

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Особи, які очолюють 
територіальні 
формування 
цивільного захисту

29-31.05.2017

24. Бочкова Л.Т. Начальник 
фінансового 
управління

8.00 НМЦ ЦЗ та БЖД,
м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська,

13

Держзамовлення Особи, які очолюють 
територіальні 
формування 
цивільного захисту

29-31.05.2017

Всього 24 особи

      
       Начальник управління 

з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення                                                                                                                                     С. Коваленко
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