
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від  17 червня 2014 року        № 108 
м. Знам`янка 

 
 

Про створення та організацію роботи  
міського штабу з питань розміщення та  
розв'язання соціально-побутових проблем  
громадян, які прибувають з Автономної  
Республіки Крим та м. Севастополя,  
а також переселенців з районів  
проходження бойових дій 
 
 На виконання розпоряджень голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 
від 05.06.2014 року № 214-р "Про утворення обласного штабу", від 16.06.2014 року № 224-р 

"Про створення та організацію роботи робочої групи обласного штабу з питань розміщення 
та розв'язання соціально-побутових проблем громадян, які прибувають з Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя, а також переселенців з районів проходження бойових 

дій", з метою забезпечення належного та оперативного рівня вирішення питань розміщення 
та розв'язання соціально-побутових проблем громадян, які прибувають з Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя, а також переселенців з районів проходження бойових 
дій у східних регіонах України, керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні": 
 

1. Утворити та затвердити склад міського штабу з питань розміщення та розв'язання 

соціально-побутових проблем громадян, які прибувають з Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополя, а також переселенців з районів проходження бойових дій  
(далі - Штаб), згідно з додатком.   

2. Місцем роботи Штабу визначити зал засідань приміщення виконавчого комітету 
Знам'янської міської ради. 

3. Зобов'язати членів Штабу постійно знаходитись на телефонному зв'язку і разі 

необхідності негайно прибути до місця розгортання Штабу. 
4. Начальнику Штабу та його заступнику забезпечити  координацію роботи членів Штабу. 
5. Членам Штабу:  

5.1. в очолюваних структурних підрозділах визначити відповідальних осіб по даному 
напрямку роботи та до 23.06.2014 року письмово повідомити про це начальника 

Штабу з обов'язковим зазначенням П.І.Б., посади, номерів контактних телефонів 
відповідальних осіб;    
5.2. в межах компетенції забезпечити: 

- надання всебічної допомоги прибулим на територію міста Знам'янка 
громадянам з Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та районів 

проходження бойових дій (далі - прибулі на територію міста громадяни); 



- розгляд звернень прибулих на територію міста громадян у першочерговому 
порядку; 

- ведення реєстру прибулих на територію міста громадян; 
- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з прибулими на територію 

міста громадянами щодо можливості отримання соціальної підтримки за 

місцем тимчасового перебування, використовуючи телефонні "гарячі лінії", 
засоби масової інформації, веб-сайти тощо.  

- щоденне інформування в телефонному режимі (у разі будь-яких змін - з 
письмовим підтвердженням) управління соціального захисту населення 
Знам'янського міськвиконкому з зазначених питань. 

6. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 
Знам'янського міськвиконкому (начальник Лаптєва Л.О.) забезпечити: 

- координацію та контроль за визначенням об'єктів для тимчасового розміщення 
прибулих на територію міста громадян; 

- ведення обліку таких об'єктів; 
- щоденне інформування в телефонному режимі (у разі будь-яких змін - з 

письмовим підтвердженням) управління соціального захисту населення 

Знам'янського міськвиконкому з зазначених питань. 
7. Управлінню соціального захисту населення Знам’янського міськвиконкому (начальник 

Волошина А.М.) забезпечити щоденне інформування в телефонному режимі (у разі 

будь-яких змін - з письмовим підтвердженням) про стан виконання даного 
розпорядження департамент соціального захисту населення Кіровоградської 
облдержадміністрації. 

8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від       
04.04.2014 року № 63 "Про організацію роботи щодо підтримки сімей з території 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя". 
9. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 
 
 Заступник міського голови з питань  
 діяльності виконавчих органів      А.Заруцький 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 Додаток  

до розпорядження    
від 17.06.2014 р. №  

 
СКЛАД 

міського штабу з питань розміщення та розв'язання соціально-побутових проблем 

громадян, які прибувають з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя,  
а також переселенців з районів проходження бойових дій 

 
 

Начальник міського штабу 
 

Міський голова 
 

Заступник начальника міського штабу 
 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
 

Члени міського штабу: 
 

Секретар Знам’янської міської ради 
 

Керуюча справами виконавчого комітету Знам'янської міської ради 
 

Завідувач Знам’янського районного сектору управління  
Державної міграційної служби України в Кіровоградській області 

 
Начальник Знам’янського МВ УМВС України в Кіровоградській області  

(начальник СДІМ Знам’янського МВ УМВС України в Кіровоградській області) 
 

Військовий комісар об’єднаного Знам’янсько-Олександрівського військового комісаріату 
 

Завідувач сектором з питань надзвичайних ситуацій та  
охорони праці Знам'янського міськвиконкому 

 
Начальник юридичного відділу Знам'янського міськвиконкому  

 
Начальник фінансового управління Знам’янського міськвиконкому 

 
Начальник управління Пенсійного фонду України в м. Знам'янка та Знам'янському районі 

 
Директор Знам'янського міськрайонного центру зайнятості 

 
Начальник відділу освіти Знам’янського міськвиконкому 

 
Начальник управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому 

 
Директор територіального центру соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) м. Знам'янка 
 

Директор  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Знам’янського міськвиконкому 
 

Начальник служби у справах дітей Знам’янського міськвиконкому 
 



Головний лікар Знам'янської ЦРЛ 
 

Головний лікар ДЗ „Відділкова лікарня станції Знам’янка” ДП „Одеська залізниця” 
 

Начальник відділу державного санітарно-епідеміологічного нагляду  
у Знам’янському та Олександрівському районах 

 
Директор Знам’янської міжрайонної виконавчої дирекції Кіровоградського обласного 

відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
 

Начальник відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування  
від нещасних випадків  на виробництві та професійних захворювань  

у Знам’янському районі Кіровоградської області 
 

Начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального  
господарства Знам'янського міськвиконкому 

 
Керівник Знам’янського міжміського комунального підприємства  

«Бюро технічної інвентаризації»   
 

Голова Знам’янської міської Спілки підприємців міста 
 

Голова міської громадської організації Товариства Червоного Хреста України  
 
 

 
Керуюча справами (секретар) виконкому                               Л.Меренкова 


