
Україна 
Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Розпорядження 
 

від   02   лютого  2015 р.         №     11    

 

м. Знам`янка 

 
Про утворення міського штабу 

для координації роботи з безпеки 

громадян і захисту об'єктів інфраструктури 

в місті Знам`янка 

 

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

наради 23 січня 2015 року з питань безпеки громадян України і захисту найважливіших об'єктів 

інфраструктури,  

розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 24 січня 2015 року № 

22-р "Про виконання доручень Прем'єр-міністра України, даних під час проведення селекторної 

наради 23 січня 2015 року з питань безпеки громадян України і захисту найважливіших об'єктів 

інфраструктури", та з метою попередження посягань на безпеку громадян та завдання шкоди 

інтересам держави і суспільства, та керуючись  ст. 42 Закону України "Про органи місцевого 

самоврядування в Україні" : 

1. Утворити штаб для координації роботи з безпеки громадян і захисту об'єктів інфраструктури в 

місті Знам`янка. 

2. 3атвердити склад міського штабу для координації роботи з безпеки громадян і захисту об'єктів 

інфраструктури в місті Знам`янка згідно з додатком. 

3. Рекомендувати Знам`янському міському відділу Служби безпеки України, Знам`янському МВ 

УМВС України в Кіровоградській області посилити заходи антитерористичного характеру, здійснювати 

моніторинг ситуації в місті, надавати інформацію з даного питання міському голові  для її використання 

під час проведення щоденних нарад та вжиття адекватних заходів. 

4. Знам`янському МВ УМВС України в Кіровоградській області та лінійний відділ на ст. 

Знам’янка УМВС України на Одеській залізниці: 

1) посилити патрулювання вулиць міста і місць масового скупчення людей, у тому 

числі із залученням до патрулювання вулиць представників громадськості, працівників 

підприємств, установ і організацій у порядку, визначеному Міністерством внутрішніх 

справ України; 

2) посилити взаємодію з організаціями та підприємствами незалежно від форм 

власності щодо обміну інформацією із засобів відеоспостереження у магазинах, офісах, на 

вулицях та інших місцях масового скупчення людей, вжити заходи щодо формування та 

збереження загальної бази даних всіх об'єктів відеоспостереження для можливого 

використання під час розслідування надзвичайних подій терористичного чи диверсійного 

характеру. 

3) разом з керівниками підприємств, що мають стратегічне значення для економіки держави, 

скоригувати заходи щодо їх охорони від злочинних посягань. 

5. Відділу  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міськвиконкому 

забезпечити діалог влади з населенням та громадськими об'єднаннями для формування умінь та 

навичок дій в умовах виникнення загроз терористичного або диверсійного характеру, мінімізації 

поширення паніки та виникнення деструктивних чинників. 



6. Знам`янському міськрайонному управлінню ДСНС України у Кіровоградській області 

вжити заходи щодо створення мобільної групи реагування на надзвичайні ситуації техногенного 

характеру. 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Меренкову Л.І. 

 

                    

Міський голова                                                                          І.Крижановський   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Затверджено 

                                     розпорядженням міського голови 

                                                        02 лютого  2015  № 11 

 
 

СКЛАД 

міського штабу для координації роботи 

 з безпеки громадян і захисту об'єктів інфраструктури 

 в місті Знам`янка 
 

Голова штабу 
 

Заруцький                                   - заступник міського голови з питань 

Андрій Анатолійович                   діяльності виконавчих органів 

 
Заступник голови штабу 

 

Адамович                            - секретар міськради                                                 

Надія Анатоліївна 

Секретар штабу 

Білоголовий 

Володимир Георгійович - головний спеціаліст юридичного відділу 

 

Члени штабу 
 

Лаптева             - начальник УМА та ЖКГ  

Любов Олександрівна        
 

Волошин                                     - начальник Знам`янського міського  

Олександр Юрійович                 відділу Служби Безпеки України в області 

 

Ларіонов                                    -  начальник Знам`янського  міськрайонного       

Владислав Сергійович               Управління ДСНС України у    

-                                   Кіровоградській області 
 

Третьякова             - начальник відділу економічного розвитку,  

Катерина Володимирівна         промисловості, інфраструктури та торгівлі   
 

Гулий            - начальник Знам`янського  МВ УМВС  

Андрій Андрійович            України в Кіровоградській області 

 

Чижма                                        - військовий комісар Знам`янсько-Олександрівського            

Олександр   Васильович           ОМВК  

 

Муравський   - головний лікар Знам’янської ЦРЛ 

Ігор Борисович 

 

Тимошенко  

Сергій Миколайович               - головний лікар ДЗ «Відділкова лікарня станції Знам’янка 

державного підприємства «Одеська залізниця» 

 
 

                    Керуюча справами                                               Л.Меренкова 


