
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від   4    лютого  2015 р.                                                   № 30 

м. Знам`янка 

 

 

Про створення мобільної групи 

 

 

На виконання доручень Прем’єр-міністра України, даних під час проведення 

селекторної наради 23 січня 2015 року № 01-26/8/1 з питань безпеки громадян України та 

захисту найважливіших об’єктів інфраструктури, керуючись ст.36 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в  Україні” , виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В:  
 

1. Створити мобільну групу для забезпечення оперативного реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного характеру на найважливіших об’єктах інфраструктури 

міста, до складу якої включити: 

 від 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у 

Кіровоградській області – пожежний автомобіль АЦ-40 та аварійно-

рятувальний автомобіль; 

 від Знам’янського міського відділу УМВС України у Кіровоградській 

області – чергову слідчо-оперативну групу; 

 від Знам’янської станції екстреної «Швидкої медичної допомоги» – 

автомобіль швидкої медичної допомоги; 

 від Знам’янського управління по експлуатації газового господарства ВАТ 

«Кіровоградгаз» – ремонтно-відновлювальну бригаду; 

 від Знам’янського району електричних мереж ПАТ «Кіровоградобленерго» 

– ремонтно-відновлювальну бригаду; 

 від Знам’янського виробничого комунального господарства ОКВП «Дніпро-

Кіровоград» - ремонтно-відновлювальну бригаду; 

 від Знам’янського центру механізації колійних робіт Одеської залізниці – 

автокран. 

2. 18-й Державній пожежно-рятувальній частині УДСНС України у 

Кіровоградській області (Пшеничний Д.В.), Знам’янському міському відділу УМВС 

України у Кіровоградській області (Гулий О.О.), Знам’янській станції екстреної «Швидкої 

медичної допомоги» (Бонк В.Є.), Знам’янському управлінню по експлуатації газового 

господарства ВАТ «Кіровоградгаз» (Самарін Ф.В.), Знам’янському району електричних 

мереж ПАТ «Кіровоградобленерго» (Ковбасюк О.М.), колійно-машинній  станції № 63 

Одеської залізниці (Дронін Г.О.), Знам’янському виробничому комунальному 

господарству ОКВП «Дніпро-Кіровоград» (Рябов О.М.): 

 утримувати в цілодобовому режимі чергування сили та засоби, які будуть 

залучатись до складу мобільної групи реагування; 



 надати Знам’янському міськрайонному відділу УДСНС України у 

Кіровоградській області інформацію про готовність до виконання завдань за 

призначенням підпорядкованих сил та засобів, які будуть залучатися до 

мобільної групи реагування, їх склад, чисельність та оснащення, контактні 

телефони для надання повідомлень про залучення.   

     3. Встановити термін готовності до виїзду автокрана -2 години,  аварійно-

рятувального автомобіля – 1 година. 

     4. Знам’янському міськрайонному відділу УДСНС України у Кіровоградській 

області (Ларіонов В.С.) забезпечити надання методичної допомоги в організації роботи, 

визначення завдань оперативної групи реагування та здійснення контролю стану її 

готовності до виконання завдань за призначенням. 

           5. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на  сектор з питань 

надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ (Балан 

С.М.). 

 

 

 

     Міський голова                                 І.Крижановський 

                            

 
 

 

 

 

 

 

 
 


