
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

від __ грудня 2020 року  № __ 
м. Олександрія 

 
Про заходи з безпечної життєдіяльності  
міста в осінньо-зимовий період 2020-2021 років 
 

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку 
з кадровими змінами та з метою забезпечення безпечної життєдіяльності міста, своєчасної 
організації робіт по боротьбі зі сніговими заметами та ожеледицею в осінньо-зимовий період 
2020-2021 років 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Для виконання робіт по боротьбі з ожеледицею та очищенню від снігу вулично-
шляхової мережі, тротуарів і прибудинкових територій міста:  

1) Закріпити за підприємствами комунальної та інших форм власності ділянки вулично-
шляхової мережі та прибудинкові території міста для виконання робіт з очищення їх від 
снігу та боротьби з ожеледицею згідно з додатком 1. 

2) Зобов’язати керівників: КП «Житлогосп», КП «Чисте місто», 
КП «Теплокомуненерго», КП «Олександрійський центральний ринок», рекомендувати 
керівникам Олександрійського ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ПП «Вектор-Житло» 
обладнати тракторну техніку снігоочисним обладнанням або укласти угоди на оренду 
снігоочисних технічних засобів для утримання шляхової мережі і закріплених територій 
міста в осінньо-зимовий період.  

 
2. Згідно з Правилами благоустрою та санітарного утримання території міста: 
1) Зобов’язати комунальні підприємства: «Житлогосп», «Чисте місто», 

«Теплокомуненерго», КП «Олександрійський центральний ринок» проводити своєчасне 
прибирання снігу та здійснювати боротьбу з ожеледицею на тротуарах, вулично-шляховій 
мережі в межах закріплених територій та своїх будівель. 

2) Рекомендувати керівникам підприємств та організацій усіх форм власності, 
власникам кіосків, магазинів, офісів, представництв, власників приватних будинків 
проводити своєчасне прибирання снігу та здійснювати боротьбу з ожеледицею на тротуарах 
в межах своїх будівель та на закріплених за погодженням сторін територіях.  

 
3. Покласти відповідальність за організацію робіт по ліквідації снігових заметів та 

боротьбі з ожеледицею на території міста:  
1) На тротуарах та вулично-шляховій мережі міста, прибирання яких здійснюють 

КП «Чисте місто», підприємства та організацій усіх форм власності, відповідно до Правил 
благоустрою та санітарного утримання території міста, – на управління житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради та оперативний 
штаб. 
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2)  На тротуарах та вулично-шляховій мережі територій селищних та сільських рад – на 
голів селищних та сільських рад с. Звенигодки, сел. Олександрійського. 

3) На дорогах та тротуарах прибудинкових територій – на директора комунального 
підприємства «Житлогосп» Долгіх О. Л., ПП «Вектор-Житло» Карету С.Д. (сел. 
Олександрійське), голів ОСББ та ЖБК. 

 
4. Контроль та організацію робіт по боротьбі з снігопадами та ожеледицею, 

передбачених пп.2) п.2. даного рішення, покласти на управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради.  

 
5. Координацію дій 2 Державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС 

України у Кіровоградській області під час виконання робіт по боротьбі зі сніговими 
заметами, ожеледицею та в разі виникнення надзвичайних ситуацій покласти на управління з 
питань цивільного захисту Олександрійської міської ради та оперативний штаб. 
Координацію дій підприємств: КП «Житлогосп», КП «Чисте місто», Олександрійського ВКГ 
ОКВП «Дніпро-Кіровоград», КП «Теплокомуненерго», ПП «Вектор-Житло» та інших, які 
залучаються на договірних засадах, покласти на голову оперативного штабу. Перелік техніки 
підприємств для виконання робіт по боротьбі зі сніговими заметами та ожеледицею 
додається (додаток 2). 
 

6. Фінансовому управлінню міської ради за рахунок коштів резервного фонду бюджету 
міста забезпечити фінансування заходів, викладених у п.5 даного рішення.. 

 
7. Директорам КП «Житлогосп», КП «Чисте місто», КП «Теплокомуненерго» під час 

зимового періоду щомісяця розробляти графік чергування керівного складу підприємства та 
надавати для узагальнення до управління житлово-комунального господарства, архітектури 
та містобудування міської ради. 

 
8. Закріпити за комунальним підприємством «Чисте місто» вулично-шляхову мережу 

міста згідно з додатком 3.  
 
9. Зобов’язати директора КП «Чисте місто» створити на підприємстві чергову бригаду 

по зимовому утриманню вулично-шляхової мережі міста з числа працівників підприємства з 
ургентним чергуванням у неробочий час, вихідні та святкові дні з 15 грудня 2020 року, в разі 
виникнення несприятливих погодних умов для ліквідації їх наслідків забезпечити доставку 
працівників до місця виконання робіт, постійно підтримувати телефонний зв’язок з 
оперативним черговим міської ради (тел. 7-23-95) та з відповідальними черговими 
працівниками управління житлово-комунального господарства, архітектури та 
містобудування міської ради: 

- заступником начальника управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради, начальником житлово-комунального відділу 
Бондаренко В.І. (тел. служб. 7-39-04, моб. тел. 0509946564); 

- головним спеціалістом житлово-комунального відділу управління житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради Ціпов’язом В.В. 
(тел. служб. 7-05-06, моб. тел. 0956445246). 

 
10. З метою своєчасного виконання робіт по боротьбі з ожеледицею та наслідками 

снігопадів на тротуарах, шляховій мережі та прибудинкових територіях роботи розпочинати 
не пізніше 1-ї години з початку негоди і здійснювати їх до кінця негоди або повного 
виконання робіт по забезпеченню руху транспортних засобів загального користування та 
пішоходів. 
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Роботи по розчищенню вулично-шляхової мережі проводити в першу чергу на вулицях 
міста, де проходить рух громадського транспорту та знаходяться заклади освіти, охорони 
здоров’я, адміністративні заклади, підйоми і спуски доріг спільного користування. 

У подальшому проводити розчищення іншої вулично-шляхової мережі міста. 
 
11. Підприємствам, що обслуговують шляхову мережу та тротуари, створити 

одноденний запас протиожеледних матеріалів на кожній ділянці, що обслуговується, та 
3-місячний запас – на території підприємства.  

 
12. Зобов’язати оперативного чергового міської ради при отриманні інформації про 

очікування несприятливих погодних умов (сильному снігопаді, ожеледиці, вітру) терміново 
інформувати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
відповідно до функціональних обов’язків (тел. 74076,), заступника начальника управління 
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради 
Бондаренко В.В. (тел. 72343, моб. тел. 0509946564) і керівників підприємств відповідно до 
Схеми взаємодії і зв’язку органів управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради та підприємств на осінньо-зимовий період 2020-
2021 років (додаток 4). 

 
13. Утворити оперативний штаб по координації дій на випадок складних погодних 

умов. Склад штабу див. додаток 5. 
 
14. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради відповідно до функціональних обов’язків. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від __ грудня 2020 року № ___ 

 
Перелік ділянок вулично-шляхової мережі та прибудинкових територій, 

закріплених за підприємствами комунальної власності  
 

1. Комунальне підприємство «Чисте місто», директор Яценко А.А., тел. сл.7-18-29, 
моб. тел. 0679465923, механізоване та ручне очищення тротуарів, вулично-шляхової мережі, 
боротьба з ожеледицею на закріплених територіях: 

- просп. Соборний (від вул. Героїв Сталінграда до Користівського мосту); 
- вул. Першотравнева (від пл. Визволення до вул. Сокальського); 
- вул. Діброви (від пров. Привокзального до вул. 6-го Грудня); 
- вул. Бульварна (від пров. Привокзального до вул. Шевченка); 
- вул. Шевченка (від вул. Софіївської до вул. Студентської); 
- вул. Івана Чиркіна (від просп. Соборного до вул. Шевченка); 
- вул. Григорія Усика (від пров. Привокзального до ДНЗ № 16); 
- вул. Софіївська (від вул.6-го Грудня до вул. Садової); 
- вул.Перспективна (від вул.6-го Грудня до вул. Садової),  
- вул. Чижевського (від вул. Шевченка до вул. Таврійської); 
- вул. Святомиколаївська (від вул. Софіївської до вул. Бульварної); 
- вул. Братська (від вул. Першотравневої до вул. Міліцейської); 
- пров. Привокзальний (від вул. Бульварної до вул. Григорія Усика); 
- вул. Юрія Осмоловського (від вул. Діброви до вул. Староонуфріївської); 
- вул. Студентська (від просп. Соборного до вул.Пушкіна); 
- вул. Бессарабська (від вул. Шевченка до пров. Мар’ївського); 
- вул. Козацький шлях (від пл. Визволення до вул. Героїв Сталінграда); 
- вул. Знам’янська (від пл. Визволення до вул. Героїв Сталінграда); 
- вул. Козацька (від просп. Соборного до вул. Садової); 
- вул. 6-го Грудня (від вул. Першотравневої до вул. Героїв Сталінграда); 
- вул. Анатолія Кохана (від вул. Шевченка до вул. Української); 
- вул. Таврійська (від вул. Григорія Усика до вул. Братської та від 

вул. Святомиколаївської до вул. Шевченка); 
- пров. Перемоги (від вул. Перспективної до вул. Софіївської); 
- вул. Ярмаркова (від вул. Бульварної до вул. Карбишева та від вул. Перспективної до 

вул. Софіївської); 
- вул. Г.Сокальського (від вул. Студентської до вул. Діброви та від вул. Перспективної 

до вул. Софіївської); 
- вул. Садова (від вул. Григорія Усика до вул. Героїв Сталінграда); 
- вул. Культурна (від вул. Кременчуцької до вул. Ю. Корлюка); 
- вул. Шкільна (від вул. Культурної до мосту через річку Березівка включно); 
- вул. Кременчуцька (від вул. Студентської до вул. Культурної та від вул. Ю.Карлюка 

до вул. Шкільної); 
- вул. Чонгарська (від Кременчуцького шосе до вул. Культурної); 
- вул. Олексія Скічка (від вул. Знам’янської до вул. Войнівської); 
- вул. Войнівська (від вул. Олексія Скічка до межі міста); 
- пров. Мар’ївський (від вул. Бессарабської до Користівського мосту); 
- вул. Нагорна (від вул. Героїв Сталінграда до вул. Абрикосової); 
- вул. Франка (від вул. Козацький шлях до вул. Героїв Сталінграда); 
- вул. В.Сухомлинського (від вул. Знам’янської до вул. Миру); 
- вул. Миру (від вул. В. Сухомлинського до вул. 8-го Березня); 
- вул. 8-го Березня (від вул. Миру до просп. Будівельників); 
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- просп. Будівельників (від вул. Героїв Сталінграда до будинку № 37 та від 
вул. 8-го Березня до вул. Промислової); 

- вул. Промислова (від просп. Будівельників до вул. Зої Космодем’янської); 
- вул. Зої Космодем’янської (від вул. Промислової до Новопразького шосе); 
- Новопразьке шосе (від вул. Героїв Сталінграда до межі міста); 
- вул. Кільцева (від Новопразького шосе до вул. Енергетиків); 
- вул. Енергетиків (від вул. Кільцевої до вул. Коваленка); 
- вул. Коваленка (від вул. Енергетиків до вул. Героїв Сталінграда) 
- вул. 40 років Перемоги (від Новопразького шосе до просп. Будівельників); 
- вул. Пушкіна (від вул. Студентської до вул. Єфремова); 
- вул. Єфремова (від вул. Пушкіна до Дніпропетровського шосе); 
- Дніпропетровське шосе (від вул. Бульварної до межі міста); 
- вул. Ю. Карлюка (від вул. Культурної до вул. Кременчуцької); 
- пл. Соборна; 
- пл. Покровська;  
- сквер біля річки Березівка; 
- пл. Європейська; 
- сквер біля басейну «Дельфін»; 
- сквер біля банку «Аваль» по вул. Братській; 
- сквер ім. Т.Г.Шевченка; 
- пл. Попова; 
- пл. Кошового; 
- пл. Визволення; 
- сквер «Театральний»; 
- сквер ім. Ю. Кравченка. 
Чергування чергових бригад розпочати з 15 листопада 2019 року. 
Механічне розчищення спусків-підйомів та перехресть від снігу, боротьбу з 

ожеледицею на них здійснювати відповідно до додатку 3. 
 
2. Комунальне підприємство «Теплокомуненерго», директор Грибачова А.А., 

тел. сл. 40463, моб. тел. 0675208690: 
механізоване очищення тротуарів, вулиць та провулків від снігу, під час снігопаду 

залучається за вимогою та на підставі укладених угод з управлінням житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради та першочергово виконує роботи з 
очистки тротуарів по просп. Соборному (східна сторона, від вул. Г.Сталінграда до 
Користівського мосту). Після закінчення даних робіт виконує роботи за рішенням чергового 
управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської 
ради. 

 
3. Олександрійське ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград», директор Оніщенко О.Ю., 

тел. сл. 42824, 72365, моб. тел. 0662904483: 
механізоване очищення тротуарів, вулиць та провулків від снігу, під час снігопаду 

залучається за вимогою та на підставі укладених угод з управлінням житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради та першочергово виконує роботи з 
очистки тротуарів по просп. Соборному (західна сторона, від вул. Г.Сталінграда до 
Користівського мосту). Після закінчення даних робіт виконує роботи за рішенням чергового 
управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської 
ради. 

Крім того, надає допомогу по очищенню доріг від снігу та посипанню 
протиожеледними матеріалами під час ожеледиці на території с. Марто-Іванівки 
Звенигородської сільської ради. 
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4. Комунальне підприємство «Житлогосп», директор Долгіх О.Л., тел. сл. 3-50-53, 
моб. тел. 0662645446: 

механізоване та ручне очищення тротуарів, шляхової мережі, боротьба з ожеледицею 
на закріплених прибудинкових територіях. 

 
5. Приватне підприємство «Вектор-Житло» (сел. Олександрійське), директор 

Карета С.Д., тел. сл. 0675204281: 
механізоване та ручне очищення тротуарів, шляхової мережі, боротьба з ожеледицею 

на закріплених прибудинкових територіях. 
 
6. 2-й Державний пожежно-рятувальний загін Управління ДСНС України у 

Кіровоградській області, начальник Пальонний О.М., тел. сл. 101, 90901, 90785, 0523568356: 
механізоване очищення доріг міста за дорученням управління житлово-комунального 

господарства, архітектури та містобудування міської ради. У разі виникнення надзвичайних 
ситуацій на підйомах і спусках міста (створення заторів автомобільним транспортом та інше) 
першочергово виконує роботи по наданню допомоги великоваговим вантажним автомобілям 
в проходженні підйомів та ліквідації заторів автотранспорту. 

 
7. Філія «Олександрійська дорожньо-експлуатаційна дільниця» дочірнього 

підприємства «Кіровоградський облавтодор», директор Руденко О.В., тел. 0977285777: 
розчищення від снігу дорожньої мережі та підсипання піщано-соляною сумішшю за 

дорученням та відповідно до договору з управлінням житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради. 

 
8. Звенигородська сільська рада, відповідно до функціональних обов’язків , т. 71355: 
механізоване очищення вулично-шляхової мережі від снігу та ожеледиці на території 

Звенигородської сільської ради та автомобільної дороги до с. Марто-Іванівки (проводити 
спільно з Олександрійським ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград»), здійснення контролю за 
технічним станом автомобільної дороги районного значення, що проходить через 
с. Звенигородку (зимове утримання даної дороги проводить Філія «Олександрійська  
дорожньо-експлуатаційна дільниця» дочірнього підприємства «Кіровоградський 
облавтодор», директор Руденко О.В., тел. 0977285777). 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету            Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від __ грудня 2020 року № ___ 

 
Перелік  

техніки для виконання робіт по 
боротьбі зі сніговими заметами та ожеледицею 

 
№ 
з/п Підприємство Марка, тип техніки Посадова особа Контактний 

телефон 

1. КП «Чисте місто» 

Грейдер ДЗ-180 – 1 шт. 
Грейдер ДЗК-250 – 1 шт. 
ЗІЛ-130 МДК-1шт. 
ЗІЛ ММЗ – 2 шт.  
Автомобіль МАЗ МДКЗ-1200 - 
1шт. 
«Беларус МУ 320» - 1 шт. 
«Беларус  МТЗ 82» - 1 шт. 
«Беларус МТЗ 82,1» - 3 шт. 
Трактор Т-40 – 1 шт.  
«Беларус МТЗ 320.4 МУ 320» - 
1шт. 
ЮМЗ-6 – 1 шт. 
ВАЗ 21053 – 1 шт. 
(ВСЬОГО- 15 шт.) 

Директор  (05235) 71829; 
0679465923 

2. 
Олександрійське ВКГ 
ОКВП «Дніпро-
Кіровоград» 

Екскаватор ЕО – 2621 – 1 шт.  Директор  
Аварійна служба 

(05235) 42824 
0662904483 
(05235) 7265 

3. КП «Тепло-
комуненерго» 

Екскаватор ЕО-2621 – 1 шт.  
Автокран – 1 шт. 

Директор  (05235) 40218 
(067) 5208690 

Заст. директора (05235) 40861 
(067) 5208697 

Начальник 
транспортного 

цеху 
(05235) 90155 
(066) 9432704 

Диспетчерська 
служба (05235) 90629 

4. ПП «Решетницька» Бульдозер Т – 150 – 1 шт.  За погодженням 
сторін (067) 5202555 

5. 

2 Державний пожежно-
рятувальний загін 
Управління ДСНС 
України у 
Кіровоградській області 

Урал-4320 з відвалом – 1шт. 
Начальник 

загону, 
за погодженням 

сторін 

(05235) 101 
(05235) 90901 
(053235) 90785 

6. ПП «Вектор-Житло» 
сел. Олександрійське 

Екскаватор ЕО-2621 – 1 шт.  
Трактор Т-40 – 1шт.   Директор  (067) 5204281 

7. 

Філія «Олександрійська  
дорожньо-
експлуатаційна 
дільниця» дочірнього 
підприємства 
«Кіровоградський 
облавтодор» 

Спец автомобіль КРАЗ – 1 шт.  
Спец автомобіль ЗІЛ-ВО – 1 шт.  
Екскаватор ЕО-2621 – 1 шт.  

Директор, 
за погодженням 

сторін 
(097)7285777 

8. ПП «Зернокомп» Трактор МТЗ-892 – 1 шт. 
Директор, 

за погодженням 
сторін 

(096)1844444 

 ВСЬОГО  одиниць 
техніки 26 шт.   

 
Керуючий справами  
виконавчого комітету            Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
від __ грудня 2020 року № ___ 

 
 

Вулично-шляхова мережа,  
закріплена за комунальним підприємством «Благоустрій» 

 
Перелік спусків-підйомів,  

на яких здійснюється підсипання протиожеледними матеріалами із місць їх складування 
вручну закріпленими працівниками: 

 
1. Вул. Кільцева 
2. Вул. Трудових Резервів 
3. Вул. Зої Космодем’янської 
4. Пров. Мар’янівський  
5. Користівський міст 
6. Вул. Першотравнева (від пожежної частини до проср. Соборного) 
7. Вул. Козацький шлях (від вул. Г. Сталінграда до пров. Тюленіна) 
8. Вул. Коваленка 
9. Новопразьке шосе (від вул. Г. Сталінграда до зупинки Перемога, 1) 
10. Кінець вул. Бессарабської у сторону меблевої фабрики  
11. Вул. Войнівська 
12. Вул. Студентська  
13. Вул. Шкільна 
14. Вул. Бульварна (район тунелю) 
15. Вул. Кременчуцька (район балки) 
16. Вул. Верболозівська, вул. Гірнича (район кладовища) 
17. Вул. Григорія Усика (перехрестя пров. Привокзального) 
18. Вул. Діброви (район ЗНЗ № 19) 
 
 

Перелік вулиць, 
на яких здійснюються снігоочисні роботи та  
підсипання протиожеледними матеріалами: 

 
1. Новопразьке шосе 
2. Вул. Козацький шлях  
3. Вул. Першотравнева 
4. Вул. Бульварна  
5. Просп. Соборний  
6. Пл. Соборна  
7. Вул. Братська  
8. Покровська площа 
9. Вул. Діброви 
10. Пров. Привокзальний (привокзальна площа ) 
11. Вул. Садова 
12. Вул. Софіївська  
13. Вул. 6-го Грудня 
14. Вул. Перспективна 
15. Вул. Григорія Усика  
16. Вул. Святомиколаївська  
17. Вул. Шевченка 
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18. Вул. Бессарабська  
19. Вул. Чонгарська 
20. Вул. Кременчуцька 
21. Вул. Шкільна 
22. Вул. Студентська  
23. Вул. Г. Сокальського  
24. Вул. Чижевського 
25. Просп. Будівельників 
26. Мікрорайон «Перемога» 
27. Мікрорайон «Жовтневий»  
 

 
Перелік мостів, 

на яких здійснюється підсипання протиожеледними матеріалами  
та виконуються снігоочисні роботи: 

 
 
1. Міст через залізницю при виїзді з міста в бік с. Користівки 
2. Міст по вул. Кільцевій 
3. Міст по вул. Кременчуцькій 
4. Міст по вул. Садовій 
5. Міст по вул. Коваленка 
6. Міст по вул. Студентській  
7. Міст через р. Березівку по просп. Соборному  
8. Міст через р. Березівку по вул. Шевченка 
9. Міст по вул. Джерельній (м-н «Байдаківський») 
10. Мости через р. Інгулець та р. Березівка по вул. Першотравневій 
 
 

Перелік перехресть,  
на яких здійснюється підсипання протиожеледними матеріалами  

та виконуються снігоочисні роботи: 
 

Перехрестя: 
 
1. Просп. Соборний – пл. Покровська  
2. Просп. Соборний – вул. Студентська – вул. Кременчуцька 
3. Просп. Соборний – вул. Першотравнева 
4. Просп. Соборний – вул. Бульварна  
5. Просп. Соборний – вул. Діброви 
6. Просп. Соборний – вул. Григорія Усика (з обох боків) 
7. Просп. Соборний  – вул. Перспективна (з обох боків) 
8. Просп. Соборний – вул. Софіївська  
9. Просп. Соборний – вул. Козацька  
10. Просп. Соборний – вул. Героїв Сталінграда 
11. Вул. Братська – вул. Першотравнева 
12. Вул. Братська – вул. Бульварна  
13. Вул. Братська – вул. Діброви 
14. Вул. Братська – вул. Григорія Усика  
15. Вул. Братська – вул. Перспективна 
16. Вул. Братська – вул. Софіївська  
17. Вул. Братська – вул. Козацька  
18. Вул. Ярмаркова – вул. Бульварна  
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19. Вул. Ярмаркова – вул. Діброви 
20. Вул. Ярмаркова – вул. Григорія Усика  
21. Вул. Ярмаркова – вул. Перспективна 
22. Вул. Ярмаркова – вул. Софіївська  
23. Вул. Г. Сокальського – вул. Першотравнева 
24. Вул. Г. Сокальського – вул. Бульварна  
25. Вул. Г. Сокальського – вул. Діброви 
26. Вул. Г. Сокальського – вул. Григорія Усика  
27. Вул. Г. Сокальського – вул. Перспективна 
28. Вул. Святомиколаївська – вул. Бульварна  
29. Вул. Святомиколаївська – вул. Діброви 
30. Вул. Святомиколаївська – вул. Григорія Усика  
31. Вул. Святомиколаївська – вул. Перспективна 
32. Вул. Святомиколаївська – вул. Софіївська  
33. Вул. Шевченка – вул. Студентська   
34. Вул. Шевченка - вул. Першотравнева 
35. Вул. Шевченка – вул. Бульварна  
36. Вул. Шевченка - вул. Діброви 
37. Вул. Шевченка – вул. Григорія Усика  
38. Вул. Шевченка – вул. Перспективна 
39. Вул. Шевченка – вул. А. Кохана  
40. Вул. Шевченка – вул. Софіївська 
41. Вул. 6-го Грудня – вул. Першотравнева 
42. Вул. 6-го Грудня – вул. Діброви 
43. Вул. 6-го Грудня – вул. Григорія Усика  
44. Вул. 6-го Грудня – вул. Перспективна  
45. Вул. 6-го Грудня – вул. А. Кохана  
46. Вул. 6-го Грудня – вул. Софіївська  
47. Вул. 6-го Грудня – вул. Козацька  
48. Вул. 6-го Грудня – вул. Г. Сталінграда 
49. Вул. Садова – вул. Перспективна 
50. Вул. Садова – вул. Григорія Усика  
51. Вул. Захисників України – вул. Діброви 
52. Вул. Юрія Осмоловського – вул. Діброви 
53. Вул. Юрія Осмоловського – вул. Першотравнева 
54. Вул. Привокзальна – вул. Діброви 
55. Вул. Привокзальна – вул. Григорія Усика  
56. Вул. Юрія Осмоловського – вул. Бульварна  
57. Вул. Степова 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету            Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 4 
до рішення виконавчого комітету 
від __ грудня 2020 року № ___ 

Схема 
взаємодії та зв’язку органів управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради та підприємств 

на осінньо-зимовий період 2019-2020 років 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                                                    Сергій ЗАВАЛІЙ 

ЧЕРГОВИЙ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

МІСЬКОЇ РАДИ 
72395 

Інформація від мешканців і підприємств міста 

Житлово-комунальний відділ управління ЖКГ, 
архітектури та містобудування міської ради 

 
Заступник начальника управління ЖКГ   
БОНДАРЕНКО В.І.  тел. 72343,  
моб. тел. 0509946564, 0969883804 
Головний спеціаліст Ціпов’яз В.В., 70506; 0956445246 
Головний еколог Могильний Д.М.  тел. 73904, 0662877567; 
0970389292 
 

КП «ЧИСТЕ МІСТО» 
Директор Яценко А.А. , 71829; 0676034959 
Головний інженер  Лінник Є.С. 0509938895 

 
КП «ЖИТЛОГОСП» 

  Директор Долгіх О.Л., 35053, 0662645446, 
  Аварійна 70335 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ВКГ ОКВП  
«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» 

Директор Оніщенко О.Ю., 0662904483, 42824 
Головний інженер Бережний О.С., 0504575594 
Диспетчер, 72365, 0504575593 

КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 
Директор Грибачова А.А., 0675208690 
Головний інженер Мовчан А.М., 0675208693  
Начальник транспортного цеху, 0669432704  
Диспетчер, 90159  
АДС будинкових мереж, 40211 

КП «СВІТЛОЦЕНТР» 
Директор Шмарко В.І., 0957723711, 0959094595 
Гол. інженер Іванов О.М., 0673471754 

Підприємства, що залучаються додатково 
ПП «Решетницька», 0675202555 
2 Державний пожежно-рятувальний загін УДСНС 
Нач. Пальонний О.М., 101, 90901 
Філія «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський 
облавтодор» дир. Руденко О.В., 0977285777 

Заступник начальника управління ЖКГ, 
архітектури та містобудування міської 

ради 
 

ОЧКОВСЬКА А.Г., 72343;  
моб. тел. 0665500480 

 

ТОВ «ЖИТЛОУСТРІЙ» 
Директор Шарашенідзе Б.З. – 0504575582 
Аварійна – 70701, 0509936082 
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Додаток 5 
до рішення виконавчого комітету 
від __ грудня 2020 року № ___ 
 
 

Склад оперативного штабу по координації дій  
на випадок складних погодних умов 

 
Голова штабу: 

 
ГУГЛЕНКО 
Юрій Олександрович 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради; 

 
Заступники голови штабу: 

 
ШКЛЯРУК 
Юрій Володимирович 
 
ЧЕМЕРИС 
Ірина Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради; 

 
- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради; 
 

 
Члени штабу: 

 
БОНДАРЕНКО 
Віталій Іванович 
 
 
ГРИБАЧОВА 
Алла Анатоліївна 
 

- заступник начальника управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради, 
начальник житлово-комунального відділу; 
 

- директор комунального підприємства «Теплокомуненерго»; 

ДОЛГІХ 
Олександр Леонідович 
 

- директор комунального підприємства «Житлогосп», депутат 
міської ради; 

ЄРМОЛЮК 
Ігор Васильович 
 

- начальник управління з питань цивільного захисту міської 
ради; 

КОВБАСЮК 
Олександр Михайлович 
 
ОНІЩЕНКО 
Олександр Юхимович 
 
ПАЛЬОННИЙ 
Олександр Миколайович 
 

- начальник Олександрійського міського району електричних 
мереж ПАТ «Кіровоградобленерго» (за згодою); 

 
-   директор Олександрійського ВКГ ОКВП «Дніпро- 
    Кіровоград» (за згодою); 
 
- начальник ДПРЗ № 2 управління ДСНС України в 

Кіровоградській області (за згодою); 

ТІМАНОВСЬКИЙ  
Володимир Миколайович  
 
 
ЧЕРЕВАШКО  
Ростислав Євгенович 

- начальник Олександрійського управління з експлуатації 
газового господарства (за згодою); 

 
 
 -    начальник управління економіки міської ради; 
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ЧЕРНЕЦЬКА 
Вікторія Миколаївна 
 
ЯЦЕНКО 
Андрій Анатолійович 
 
За призначенням 
 
 
За призначенням 
 

 
 -    начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради; 
 
 
- директор комунального підприємства «Чисте місто»; 
 
 
-   начальник управління житлово-комунального господарства,    
    архітектури та містобудування міської ради; 
 
-   начальник управління охорони здоров’я Олександрійської      
    міської ради. 
 

 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету            Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


