
 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від     липня  2016 року                                  № 

м. Знам`янка 

 

Про міські спеціалізовані служби 

цивільного захисту 

 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 25 Кодексу цивільного захисту України від 02 

жовтня 2012 року, постанов Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 469 "Про 

затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту ", від 9 січня 2014 

року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», 

розпорядження голови облдержадміністрації від 09 червня 2016 року №244-р «Про обласні 

служби цивільного захисту», керуючись ст. 36 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити перелік міських спеціалізованих служб цивільного захисту (додається) 

2. Організація і діяльність спеціалізованих служб цивільного захисту міста здійснюється  у 

відповідності з рішенням виконавчого комітету міської ради від 25 вересня 2015 року  № 311   

«Про затвердження Положенням про спеціалізовані служби цивільного захисту міста 

Знам’янки». 

      4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Знам`янської 

міської ради від 25 вересня  2015 року    № 313  «Про утворення спеціалізованих служб 

цивільного захисту міста Знам’янки» 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Гребенюка С.А. 

 

Міський   голова                                  С.Філіпенко 

                   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                       рішенням виконавчого комітету 

                       Знам’янської міської ради 

                       від     липня  2016 р. № 

 

П Е Р Е Л І К 

спеціалізованих служб цивільного захисту 

міста Знам`янки 

 

№ 

зп 

Назва 

спеціалізованої 

служби 

цивільного 

захисту 

Підприємство, 

організація, установа, 

на базі яких 

створюється 

спеціалізована служба 

цивільного захисту  

Підприємства, 

організації, установи, які 

входять до складу 

спеціалізованої служба 

цивільного захисту 

Начальник 

спеціалізованої 

служба 

цивільного 

захисту  

1 2 3 4 5 

1. Спеціалізована 

служба 

цивільного 

захисту зв’язку і 

оповіщення  

Знам’янська 

станційно-лінійна 

дільниця №5 

районного центру 

телекомунікацій №513 

м. Олександрії 

Кіровоградської філії 

ПАТ «Укртелеком» 

Знам’янська станційно-

лінійна дільниця №5 

районного центру 

телекомунікацій №513 

м.Олександрії 

Кіровоградської філії ПАТ 

«Укртелеком» 

Начальник 

Знам’янської 

станційно-лінійної 

дільниці №5 

районного центру 

телекомунікацій 

№513 

м.Олександрії 

Кіровоградської 

філії ПАТ 

«Укртелеком» 

2. Спеціалізована 

служба охорони 

громадського 

порядку 

Знам`янський відділ 

поліції Головного  

управління 

Національної поліції в 

Кіровоградській 

області 

Знам`янський відділ поліції 

Головного  управління 

Національної поліції в 

Кіровоградській області 

Начальник  

Знам`янського 

відділу поліції 

Головного  

управління 

Національної 

поліції в 

Кіровоградській 

області  

3. Протипожежна 

спеціалізована 

служба 

цивільного 

захисту 

 18-а Державна 

пожежно-рятувальна 

частина управління 

державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій у 

Кіровоградській області  

18-а Державна пожежно-

рятувальна частина управління 

державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Кіровоградській області 

Начальник  18-ї 

державної пожежно-

рятувальної частини 

управління державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій 

у Кіровоградській 

області 

4. Спеціалізована 

служба 

цивільного 

захисту 

енергетики 

Знам`янський район 

електричних мереж 

ПАТ 

«Кіровоградобленерго» 

Знам`янський район 

електричних мереж ПАТ 

«Кіровоградобленерго» 

Начальник 

Знам’янського району 

електричних мереж 

ПАТ 

«Кіровоградобленерго» 

 

5. Медична 

спеціалізована 

служба 

цивільного 

захисту 

Відділ  молоді, спорту 

та охорони здоров’я 

міськвиконкому  

 

Комунальне підприємство 

«Знам’янська міська лікарня 

ім. А.В.Лисенка» 

 Начальник відділу 

молоді, спорту та 

охорони здоров’я 

міськвиконкому  

 



1 2 3 4 5 

6. Комунально-

технічна та 

інженерна 

спеціалізована 

служба 

цивільного 

захисту 

Управління 

містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства міської 

ради 

 

 

 

 

1. Управління містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального господарства 

міської ради 

2. Комунальне підприємство 

«Знам’янська житлово-

експлуатаційна контора №1»; 

3. Знам’янське виробниче 

комунальне господарство 

ОКВП «Дніпро-Кіровоград»; 

4. Комунальне підприємство 

«Знам’янський комбінат 

комунальних послуг»; 

5. Знам’янське управління 

 з експлуатації газового 

господарства ВАТ 

«Кіровоградгаз» 

Начальник  

управління 

архітектури, 

містобудування та 

житлово-

комунального 

господарства міської 

ради  

7. Спеціалізована 

служба 

цивільного 

захисту 

транспортного 

та технічного 

забезпечення  

Відділ  економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі міськвиконкому 

 

 

1. Відділ  економічного 

розвитку, промисловості, 

інфраструктури та торгівлі 

міськвиконкому 

2. Виробничий підрозділ 

«Знам’янська дирекція 

залізничних перевезень» 

регіональної філії «Одеська 

залізниця» 

Головний спеціаліст 

відділу економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

міськвиконкому 

8. Спеціалізована 

служба 

цивільного 

захисту торгівлі, 

харчування та 

матеріального 

забезпечення  

Відділ економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі міськвиконкому  

Відділ економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури 

та торгівлі міськвиконкому 

Начальник відділу 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

міськвиконкому  

9. Спеціалізована 

служба 

цивільного 

захисту із захисту 

сільськогосподар 

ських тварин  

Управління 

Держпродспоживслуж

би в  Знам’янському 

районі 
 

Управління 

Держпродспоживслужби в  

Знам’янському районі 
 

Начальник 

Управління 

Держпродспожив 

служби в  

Знам’янському 

районі 
 

 

 

_______________________________________ 
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