
 

                              
Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 

Розпорядження 

від       27 січня     2016 року                                                     № 14 

м.Знам’янка 

Про організацію навчання керівних 

кадрів та фахівців з питань цивільного  

захисту міста в 2016 році 

 Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 жовтня 2013 року № 819 “Про затвердження Порядку навчання керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного 

захисту ”, розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 14 грудня 

2015 року № 500-р “Про організацію навчання керівних кадрів та фахівців з питань цивільного 

захисту області у 2016 році ”, керуючись ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні ” 

 

1. Затвердити План комплектування навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2016 рік (далі – 

План)(додається). 

      2. Начальникам управління соціального захисту населення міської ради Волошиній А.М., 

відділу освіти Грековій Л.А., відділу культури і туризму Бабаєвій С.М., в.о. головного лікаря КП 

«Знамянська міська лікарня ім..А.В.Лисенка» Полежай Л.Б.,  керівнику комунального 

підприємства «Знам’янська ЖЕК №1» Дегтярю Е.Г.:   

2.1. Забезпечити організацію і направлення до навчально-методичного центру цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області підлеглих працівників у терміни, 

визначені Планом; 

2.2. В кошторисах установ на 2016 рік передбачити видатки на відрядження слухачів. 

      3. Начальнику відділу з питань кадрової роботи міськвиконкому Меренковій Л.І. забезпечити 

контроль за направленням на навчання працівників структурних підрозділів міськвиконкому і 

видачею їм відповідних документів.  

 4. Начальнику управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Лаптєвій Л.О. забезпечити проходження навчання  керівників і фахівців з питань цивільного 

захисту комунальних підприємств у визначені Планом терміни. 

5. Начальнику відділу  з  питань  бухгалтерського  обліку  та  звітності Ковальчук О.М.   

забезпечити  виплату  коштів  на    відрядження працівникам виконкому, які направляються на 

функціональне навчання з цивільного захисту. 

6. Встановити персональну відповідальність керівників структурних підрозділів 

міськвиконкому та комунальних підприємств у забезпеченні проходження обов’язкового 

функціонального навчання з питань цивільного захисту підпорядкованими працівниками, 

визначених Планом. 

      7.  Завсектором з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою  УМА 

та ЖКГ Балану С.М.: 

       7.1. Забезпечити контроль за направленням на навчання слухачів  у терміни, визначені 

Планом.  

       7.2. Про стан виконання Плану та факти не направлення на навчання визначених працівників 

надавати інформацію міському голові станом на 01 червня 2016 року і на 01 грудня 2016 року 
      8. Контроль за  виконанням даного розпорядження залишаю за собою  

Міський   голова                                  С.Філіпенко 



 

                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                        

                                       розпорядженням міського голови 

               від  27.01.2016 р. №  14 

 

 

 

П Л А Н 

комплектування навчання керівного складу та фахівців,  

діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів 

 з питань цивільного захисту на 2016 рік  

 

№  

з/п 

Назва категорії 

слухачів 

Термін 

проведення 

занять 

 

П.І.Б. слухача 

 

 

Місце роботи Посада 

1 2 3 4 5 6 

Посадові особи, які організовують здійснення заходів щодо реалізації державної політики у 

сфері цивільного захисту:  

1. Керівники органів 

місцевого 

самоврядування та 

їх заступники 

06-10.06 Філіпенко  

Сергій Іванович 

Знам`янський 

міськвиконком 

Міський голова 

1. Керівники суб’єктів 

господарювання та 

їх заступники  

06-10.06 Алефірова 

Світлана Михайлівна 

 

Ноздра  

Лідія Дмитрівна. 

 

Зеленокур 

Ірина Анатоліївна 

Міський відділ 

культури та 

туризму  

-//- 

 

 

-//- 

 

-//- 

Завідуюча 

бібліотекою №1 

 

Завідуюча 

бібліотекою №3  

 

Завідуюча 

юнацькою 

бібліотекою  

31.10-04.11 Громова 

Вікторія Валеріївна 

  

 

  

 

Коломійченко  

 Ірина Василівна   

 

-//- 

 

 

-//- 

 

Завідуюча 

міською централь-

ною універ-

сальною 

бібліотекою 

 

Директор будинку 

культури 

смт.Знам’янка 

Друга 

 

2 Керівники 

навчальних закладів 

та їх заступники 

 

06-10.06 

 

Солонько 

Наталія 

Віталіївна 

 

Сопільняк Юрій 

Михайлович 

 

 

 

Полєжай  

Дмитро 

Петрович 

 

Міський 

відділ 

освіти 

-//- 

 

 

-//- 

Директор ЗО Ш 

№1  

Директор НВК 

«Знам’янська ЗШ 

І-ІІІ ступенів № 2 

– ліцей»  

 

Директор ЗОШ 

№6 



1 2 3 4 5 6 

  30.10-04.11 

 

 

 

 

 

Подвиженко 

Олена Іванівна 

 

 

Кіріченко 

Антоніна 

Вікторівна 

 

Ярова Валентина 

Іванівна 

Мазур Олена 

Володимирівна 

Міський 

відділ 

освіти 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

Директор ЗОШ 

№3  

 

 

Завуч 

 ЗОШ №4 

 

 

Завуч 

 ЗОШ №7  

 

Завідуюча ДНЗ 

№2 

 

3. Керівники 

структурних 

підрозділів органів 

місцевого 

самоврядування, які 

забезпечують у 

межах 

законодавства 

виконання завдань 

ЦЗ у певній сфері 

суспільного життя 

14-18.11 Грекова  

Людмила Анатоліївна 

 

Міський відділ 

освіти 

Начальник 

4 Посадові особи 

суб`єктів 

господарювання, які 

очолюють комісії з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та їх 

відповідальні 

секретарі 

24-28.10 Полєжай 

Людмила Борисівна 

 

 

 

 

Щербін  

Ірина Валентинівна 

КП 

«Знам`янська 

міська лікарня 

ім. 

А.В.Лисенка» 

 

-//- 

Заступник 

головного лікаря 

 

 

 

 

Старший 

інспектор відділу 

кадрів 

5. Посадові особи 

органів місцевого 

самоврядування, які 

очолюють 

евакуаційні органи 

та працівники 

суб`єктів 

господарювання, які 

виконують 

обов`язки 

відповідальних 

секретарів 

евакуаційних 

комісій 

21-25.11 Загородня 

Валентина 

Григорівна 

 

 Ущаповська 

Вікторія Миколаївна 

 

Ганська  

Олена Олександрівна 

 

 

 

Кубкіна  

Ольга Федорівна 

 

 

 

 

Волокітіна 

Тетяна Василівна 

Знам`янський 

міськвиконком 

 

 

Центр надання 

адмінпослуг 

 

Управління 

соцзахисту 

населення 

міської ради 

 

КП 

«Знам`янська 

міська лікарня 

ім. 

А.В.Лисенка» 

 

-//- 

 

Перший 

заступник 

міського голови 

 

Адміністратор 

 

 

Начальник відділу 
(начальник 

приймального 

евакопункту №3) 

 

 

Заступник 

головного лікаря 
 

 

 

 

 

Секретар 

головного лікаря 

 
 



1 2 3 4 5 6 

Особи, які здійснюють заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків: 

6. Особи, які 

очолюють 

спеціалізовані 

служби ЦЗ, 

утворені органами 

місцевого 

самоврядування, та 

їх заступники 

14-17.03 Грінченко 

Ольга Вікторівна 

 

 

 

 

 

 

Лапіна  

Юлія Анатоліївна 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури 

та торгівлі 

міськвиконкому 

 

Управління 

містобудуванн

я, архітектури 

та житлово-

комунального 

господарства 

міської ради 

 

Головний 

спеціаліст 

 

 

 

 

 

 

Заступник 

начальника 
(Заступник начальника 

спецслужби ЦЗ) 

7 Керівники робіт з 

ліквідації наслідків 

надзвичайних 

ситуацій органів 

місцевого 

самоврядування 

15-18.02  Міськвиконком Заступник 

міського голови 

Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту: 

8 Фахівці суб’єктів 

господарювання, які 

виконують 

обов’язки, пов’язані 

із забезпеченням 

техногенної та 

пожежної безпеки 

17-20.10 Бриславська Марина 

Володимирівна 

 

 

 

Павленко 

Олена Валентинівна 

 

Ковальчук  

Максим 

Олександрович 

 

Чернявський 

Олег Миколайович 

 

 

Перепеляткіна 

Олена Віталіївна 

 

 

Яндович 

Микола 

Володимирович 

 

КП 

«Знам`янська 

міська лікарня 

ім. 

А.В.Лисенка» 

-//- 

 

 

КП 

«Ринокторгсер

віс» 

 

КП 

«Знам’янська 

ЖЕК №1»  

 

Міський відділ 

культури та 

туризму 

 

Знам’янський 

міськвиконком 

Інженер 

 

 

 

 

Інженер 

 

 

Контролер 

 

 

 

Головний інженер 

 

 

 

Бібліотекар 

бібліотеки №2  

 

 

Комендант 

 

9 Інженерно-технічні 

працівники, які 

очолюють ланки з 

обслуговування 

захисних споруд 

цивільного захисту 

10-13.10 Гусь 

Олександр 

Сергійович 

КП 

«Знам’янська 

ЖЕК №1» 

Майстер 



1 2 3 4 5 6 

10 Керівники 

методичних 

кабінетів, 

педагогічні 

працівники, які 

викладають 

предмети основ 

цивільного захисту і 

безпеки 

життєдіяльності  

06-10.06 Лапінська 

Ольга Григорівна 

 

Бойченко 

Валерій Данилович 

 

Каганков  

Павло Анатолійович 

 

Міщенко 

Микола Михайлович 

 

Григор’єв 

Анатолій 

Миколайович 

Міський відділ 

освіти 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

Зав.метод-

кабінетом 

 

Викладач  

ОЗВ  

ЗОШ № 1  

Викладач ОЗВ 

ЗОШ № 2  

 

Викладач ОЗВ 

 ЗОШ № 4  

 

викладач ОЗВ 

ЗОШ №6 

 

11 Керівники 

навчальних груп з 

підготовки 

працівників 

суб’єктів 

господарювання 

діям у 

надзвичайних 

ситуаціях, а також 

інструктори 

консультаційних 

пунктів при органах 

місцевого 

самоврядування 

21-24.06 Тарасова  

Валентина 

Володимирівна 

 

 

Бреславський  

Микола Якович 

 

Пхіденко  

Надія Романівна 

 

Ахрамєєв  

Юрій Вячеславович 

 

Кириленко  

Алла Олексіївна 

КП 

«Знам`янська 

міська лікарня 

ім. 

А.В.Лисенка» 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

Зав. відділенням 

 

 

 

 

Зав. відділенням  

 

 

Зав. лабора-торією 

 

 

Завгосп 

 

 

Фармацефт  
 

08-11.02 Щедріна Ольга 

Олександрівна 

КП 

«Знамянська 

житлово-

експлуатаційн

а контора №1» 

Інженер з ОП 
( керівник міського 

консультаційного 

пункту)  

 


