
 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  24 травня  2016 року                                                                          №  293 
 
 
 

Про затвердження складу 
міської комісії з питань  
техногенно-екологічної  
безпеки та надзвичайних ситуацій 
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, п. 3 ч. 3 ст. 6 Кодексу 
цивільного захисту України, п.3 ст. 36,  ст. 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", з метою організації координації дій органів 
управління, сил та засобів міської ланки обласної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної 
ситуації або виявлення загрози її виникнення виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 
   

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити склад міської комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення  виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 24 січня 2012 року № 65 "Про 
затвердження складу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій". 
 
 
Міський голова                                                                                     А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колос 22 86 20 
 

 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
24 травня 2016  
№ 293 

 
 
 
 

Склад 
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

 надзвичайних ситуацій 
 
 

Голова комісії 
заступник міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради, 
якому підпорядковується Головне управління житлово-комунального 

господарства  
 

Перший заступник голови комісії 
заступник міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради, 
якому підпорядковується управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення  
 

Заступник голови комісії 
начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного          

захисту населення  
 

Відповідальний секретар комісії 
заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 
 

Члени комісії: 
начальник Головного управління житлово – комунального господарства 
начальник управління охорони здоров’я 
начальник управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення 
начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 
начальник  управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 
начальник управління економіки 
начальник управління освіти 
начальник  управління містобудування та архітектури 
начальник управління капітального будівництва 
начальник фінансового управління 
начальник юридичного управління 
начальник Кіровоградського міськрайонного відділу управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській 
області (за згодою) 
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начальник Кіровоградського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Кіровоградській області (за згодою) 

начальник Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології                
(за згодою) 

начальник Кіровоградського обласного управління водних ресурсів               
(за згодою) 

начальник Кіровоградського міжрайонного управління Головного 
управління Держсанепідслужби у Кіровоградській області (за згодою) 

військовий комісар Кіровоградського міського військового комісаріату 
(за згодою) 

начальник управління Держпраці у Кіровоградській області (за згодою) 
начальник управління ветеринарної медицини в м. Кіровограді                      

(за згодою) 
начальник Державної екологічної інспекції у Кіровоградській області              

(за згодою) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


