
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від   10  вересня  2015 р.                                                                   № 116 
 

м. Знам`янка 

 

Про створення міського оперативного штабу 

з питань підготовки та забезпечення  сталого  

проходження опалювального сезону 2015/16 року 

 

 

З метою забезпечення підготовки до опалювального сезону 2015/16 року та забезпечення 

його сталого проходження, організації упередження аварій та проведення оперативних 

відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення населення, керуючись ст. 42  Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1. Створити міський оперативний штаб  з питань підготовки та забезпечення  

сталого проходження опалювального сезону 2015/16 року. 

2. Затвердити склад міського оперативного штабу з питань підготовки та 

забезпечення  сталого проходження опалювального сезону 2015/16 року 

(додається). 

3. Місцем проведення засідань оперативного штабу визначити залу засідань міської 

ради. 

4. Членам оперативного штабу постійно знаходитися на телефонному зв’язку та у 

разі необхідності негайно прибути до місця розгортання штабу. 

5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 20.10.2014 року № 184 «Про створення міського оперативного штабу із 

забезпечення сталого проходження опалювального сезону». 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Заруцького А.А. 

  

 

 

 

Міський голова    І. Крижановський 



Затверджено 

Розпорядженням міського 

голови  

від 10 вересня 2015  року №116 

 

Склад 

міського оперативного штабу з питань підготовки та забезпечення  сталого 

проходження опалювального сезону 2015/16 року 

 

Начальник штабу 

 

Заруцький Андрій Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міськвиконкому; 

 

Заступник начальника штабу 

 

Лаптєва Любов Олександрівна – начальник управління містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства міськвиконкому; 

 

Секретар штабу 

 

Берлова Марина Вікторівна – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства управління містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства 

міськвиконкому; 

 

Члени штабу 

 

Бабаєва Світлана Миколаївна -    начальник відділу культури і туризму міськвиконкому; 

  

Волошина Алла Миколаївна -  начальник управління соціального захисту населення; 

 

Грекова Людмила Анатоліївна -   начальник відділу освіти міськвиконкому; 

 

Дегтярь Едуард Григорович -   керівник КП «Знам’янська ЖЕК №1»; 

 

Іваськів Михайло Васильович -  інженер по обслуговуванню газових котелень відділу 

освіти та відділу культури і туризму міськвиконкому; 

 

Іваськів Тетяна Анатоліївна -   начальник фінансового управління міськвиконкому; 

 

Ковбасюк Олександр Михайлович –   начальник Знам’янського району електричних мереж ПАТ 

«Кіровоградобленерго»; 

 

Манько Сергій Вікторович -   начальник відділу державного санітарно-

епідеміологічного нагляду у Знам’янському та 

Олександрівському районах; 

 

 

Пшеничний Дмитро Валентинович - начальник ДПРЧ-18 Управління ДСНС України у 

Кіровоградській області;         
                                                                                  

Самарін Федот Васильович -   начальник Знам’янського управління по експлуатації  

газового господарства ВАТ «Кіровоградгаз»; 

 

Рябов Олег Михайлович -   керівник Знам’янського ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград». 


