
 

 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 11.08.2017 № 107 

м. Золотоноша 

 

Про територіальні та об’єктові 

спеціалізовані служби  

міста Золотоноша 

  

З метою здійснення необхідних заходів щодо запобігання виникненню та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення життєдіяльності 

установ, підприємств та організацій, залучення їх в установленому порядку для 

виконання робіт з ліквідації  можливих наслідків надзвичайних ситуацій, 

рятування життя людей та захисту їх здоров’я, відповідно до ст. 25 Кодексу 

цивільного захисту України, Положення про спеціалізовані служби цивільного 

захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 

№ 469, керуючись п. 1,7,20 ч.4 ст.42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

  

1. Утворити спеціалізовані служби цивільного захисту міста на базі 

структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, 

установ та організацій міста незалежно від форм власності та підпорядкування 

(додається). 

2. Затвердити положення про спеціалізовані служби цивільного захисту 

міста та специфічні завдання служби цивільного захисту (додається). 

3. Начальникам спеціалізованих служб цивільного захисту міста привести 

документи служби у відповідність із законодавством.  

4. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

власності та підпорядкування з чисельністю працівників більше 50 осіб: 

          4.1. Утворити об’єктові спеціалізовані служби шляхом формування ланок, 

команд, груп та призначити їх керівників; 

          4.2. Погодити положення про об’єктові спеціалізовані служби із відділом 

з питань надзвичайних ситуацій; 

          4.3. Запровадити облік працівників спеціалізованих служб, техніки та 

майна, якими такі служби укомплектовані. 
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5. Відповідальним виконавцям, зазначеним у розпорядженні, про проведену 

роботу інформувати відділ з питань надзвичайних ситуацій до 15 грудня 2017 

року. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та відділ з питань надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради (Зубенко С.А.). 

 

 

Міський голова                                                                            В.О. Войцехівський 
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Зубенко 53900 

 
Додаток 

до розпорядження міського голови  

від 11.08. 2017 року № 107 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про спеціалізовані служби цивільного міста Золотоноша 

 

1. Загальні положення: 

 

- спеціалізовані служби цивільного захисту міста Золотоноша (далі – служби 

ЦЗ) – це сукупність позаштатних організаційно об’єднаних органів управління, 

сил та засобів, призначених для забезпечення виконання заходів ЦЗ, захисту 

населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій (НС) та проведення 

спеціальних робіт, пов’язаних зі спеціалізацією служби; 

- служби ЦЗ створюються на базі існуючих спеціалізованих органів управління 

(зв’язку, медичних, протипожежних, інженерно-будівельних та інших) з 

підпорядкованими підприємствами, установами та організаціями міста; 

- служби ЦЗ міста створюються розпорядженням міського голови; 

- служби ЦЗ міста підпорядковуються відповідно начальнику ЦЗ міста; 

- служби ЦЗ у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами 

державної служби України з надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голови 

облдержадміністрації, розпорядженнями міського голови, а також Положенням 

про спеціалізовану службу цивільного захисту; 

- свої завдання служби ЦЗ виконують в тісній взаємодії з відділом з питань 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради; 

- зі службами цивільного захисту проводять спеціальні практичні заняття з 

ліквідації НС відповідно до покладених на службу завдань. Підготовка 

керівного складу служб ЦЗ здійснюється на територіальних курсах цивільного 

захисту; 

- служба ЦЗ не є юридичною особою. Листування зі службових питань зі 

службою ЦЗ здійснюється через орган управління, на який покладено 

створення відповідної служби ЦЗ. 

 

2. Склад служби ЦЗ: 

 

- встановлення чисельності та організаційної структури служби покладається на 

начальника служби і повинне забезпечувати повне та своєчасне виконання 

завдань, покладених на службу; 
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- у складі служби ЦЗ передбачаються посади начальника служби, заступника 

начальника служби – начальника штабу, заступника начальника служби, посади 

інших фахівців за напрямками їх діяльності; 

- розподіл обов’язків між керівником та фахівцями служби ЦЗ здійснюється у 

режимі повсякденної діяльності шляхом розробки функціональних обов’язків 

на кожну посадову особу служби. 

 

 

3. Основні завдання служби ЦЗ: 

 

- планування та виконання заходів ЦЗ, відповідно до завдань, покладених  на 

службу; 

- створення та підготовка формувань ЦЗ (спеціалізованих – на мирний час та 

невоєнізованих – на особливий період),  відповідно до завдань, покладених на 

службу ЦЗ; 

- організація підготовки служби та формувань ЦЗ з питань за напрямками їх 

діяльності; 

- забезпечення готовності системи управління службою ЦЗ та 

підпорядкованими формуваннями до виконання завдань за призначенням; 

- організація управління нижчестоящими службами та формуваннями ЦЗ в ході 

виконання завдань ЦЗ; 

- надання допомоги нижчестоящим службам та формуванням ЦЗ у забезпеченні 

необхідними матеріально-технічними засобами, технікою та оснащенням; 

- організація необхідної взаємодії з органами управління, іншими службами ЦЗ; 

підготовка та подання до начальника ЦЗ міста пропозицій для прийняття 

рішень на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; 

- забезпечення виконання аварійних та інших невідкладних робіт, покладених 

на службу; 

- участь у проведенні та забезпечення евакуації населення; 

- планування та виконання заходів щодо переведення служби зі стану мирного 

часу на стан особливого періоду; 

- інші специфічні завдання, які відповідають призначенню відповідним 

службам ЦЗ. 

 

4. Обов’язки служб ЦЗ: 

 

Служба ЦЗ відповідно до покладених на неї завдань: 

- розробляє План дій ЦЗ при виконанні заходів цивільного захисту району; 

- бере участь у розробці документації з евакуації населення; 

- створює спеціалізовані (невоєнізовані) формування, необхідні для вирішення 

покладених на службу завдань; 

- визначає можливості формувань у виконанні аварійно-рятувальних, 

відновлювальних та інших робіт, їх штатну структуру, потрібну чисельність 

особового складу, техніки, матеріально-технічних запасів; 
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- подає пропозиції щодо підготовки спеціалізованих (невоєнізованих) 

формувань та бере участь у підготовці їх до практичного виконання покладених 

завдань; 

- бере участь у розробці та удосконаленні системи управління, в тому числі з 

підпорядкованими службами та формуваннями ЦЗ; 

- бере участь у плануванні забезпечення підпорядкованих служб та 

спеціалізованих формувань матеріально-технічними засобами та оснащенням; 

- підтримує необхідну взаємодію з органами управління, іншими службами ЦЗ; 

- готує пропозиції для прийняття рішень на проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт, та участь в них підпорядкованих служб ЦЗ та 

спеціалізованих (невоєнізованих) формувань; 

- здійснює керівництво підпорядкованими службами та формуваннями ЦЗ при 

виконанні ними поставлених завдань; 

- бере участь в плануванні заходів щодо переведення служби зі стану мирного 

часу на стан особливого періоду; 

- проводить заходи щодо переведення служби та спеціалізованих формувань зі 

стану мирного часу на стан особливого періоду; 

- виконує інші специфічні завдання, які відповідають призначенню службі ЦЗ 

(обов’язково вказуються при складенні положення про конкретну службу ЦЗ). 

  

5. Служба ЦЗ має право: 

 

- одержувати безкоштовно від інших органів управління, підприємств, установ 

та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування, інформацію, 

яка необхідна для виконання покладених на службу завдань; 

- заслуховувати інформацію посадових осіб підпорядкованих служб ЦЗ, 

незалежно від форм власності і підпорядкування, про хід підготовки до 

виконання завдань та надавати їм необхідну допомогу; 

- надавати пропозиції при проведенні заходів, пов’язаних з ліквідацією НС, 

щодо залучення підпорядкованих служб та спеціалізованих (невоєнізованих) 

формувань, незалежно від форм їх власності і підпорядкування; 

- брати участь у перевірці стану готовності до виконання завдань 

підпорядкованих служб та спеціалізованих формувань у порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

  

6. Основні документи служби ЦЗ: 

 

- Положення про службу ЦЗ розробляється органом управління, на яке 

покладено обов’язки щодо формування відповідної служби ЦЗ, та 

затверджується начальником служби ЦЗ. 

- План дії служби ЦЗ при виконанні заходів цивільного захисту міста 

розробляється начальником відділу з питань надзвичайних ситуацій та 

затверджується начальником цивільного захисту міста. План дії служби ЦЗ при 

виконанні заходів цивільного захисту складається з розділів: 

Розділ 1. Загальні положення. 
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Розділ 2. Висновки з оцінки техногенно-екологічної обстановки. 

Розділ 3. Приведення в готовність та організація роботи органів управління 

служби ЦЗ у надзвичайних ситуаціях. 

Розділ 4. Сили служби ЦЗ, що залучаються до проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт із ліквідації НС. 

Розділ 5. Організація забезпечення заходів та дій служби ЦЗ. 

Розділ 6. Організація управління, оповіщення та зв’язку. 

Додатки до Плану: 

Додаток №1. Календарний план основних заходів під час загрози і виникнення 

НС. 

Додаток № 2. Схема управління, зв’язку і оповіщення. 

 

 

 

Керуючий справами                                                                     О.В. Тітаренко   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 7 

 

 

 

Додаток  

до розпорядження міського голови  

від 11.08. 2017 року № 107 

 

 

СПЕЦИФІЧНІ ЗАВДАННЯ 

служб цивільного захисту  

 

1. Завдання служби охорони громадського порядку: 

 

- підтримання охорони громадського порядку в зонах НС, а також в пунктах 

збору евакуйованого населення; 

- забезпечення безпеки дорожнього руху в зонах НС та при проведенні 

евакуаційних заходів; 

- охорона матеріальних і культурних цінностей, державної власності та 

приватного майна громадян в зонах НС; 

- надання допомоги органам виконавчої влади в оповіщенні населення про 

загрозу або виникнення НС, у проведенні відселення людей з місць, 

небезпечних для проживання, та під час проведення евакуації населення; 

- забезпечення охорони режимно-обмежувальних і карантинних зон в осередках 

радіоактивного та хімічного забруднення  та під час їх ліквідації. 

 

2. Завдання протипожежної служби: 

 

- контроль за проведенням профілактичних протипожежних заходів; 

- забезпечення постійної готовності сил та засобів до використання за 

призначенням; 

- організація гасіння пожеж та проведення першочергових аварійно    

(пошуково) - рятувальних робіт в осередках НС; 

- забезпечення готовності до дій сил і засобів, призначених для реагування на 

НС; 

- здійснення комплексу заходів із реагування на НС, ліквідації їх наслідків; 

- управління підпорядкованими силами реагування, спеціальними і 

спеціалізованими формуваннями; 

- координація дій органів управління, сил і засобів цивільного захисту місцевих 

органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування під час 

реагування на НС. 

 

4. Завдання комунально-технічної служби: 

 

- проведення розрахунку шкоди, заподіяної об’єктам комунальної сфери і 

майну громадян унаслідок НС, потреб у матеріальних ресурсах, необхідних для 
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проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для 

повного відновлення пошкоджених або зруйнованих об’єктів; 

- організація та виконання організаційно-технічних заходів щодо підвищення 

стійкості комунально-енергетичних мереж, проведення невідкладних аварійно-

відновних робіт на них та їх спорудах; 

- здійснення аварійного водопостачання населення; 

- організація обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних 

комунікацій, розроблення і здійснення заходів щодо їх безпечної експлуатації; 

здійснення розчистки шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів 

евакуації; 

- збір даних щодо наявності транспортних засобів на підприємствах, в 

організаціях, установах незалежно від форм власності; 

- транспортне забезпечення евакуації населення, матеріальних цінностей та 

обладнання із зон аварій, катастроф та стихійних лих; 

- здійснення заходів з матеріально-технічного забезпечення заходів ЦЗ при 

виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

здійснюється відповідно до укладених договорів; 

- забезпечення автомобільних перевезень евакуйованих здійснюється 

відповідно до укладених договорів. 

 

5. Завдання інженерної служби: 

 

- проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення) 

надзвичайної ситуації, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів 

евакуації; 

- організація будівництва протизсувних, протиповеневих, протиселеневих, 

протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального 

призначення; 

- організація обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних 

комунікацій, здійснює заходи щодо їх безпечної експлуатації; 

- здійснення інженерного забезпечення сил цивільного захисту в місцях їх 

розташування під час висування до зон надзвичайних ситуацій, зон можливого 

ураження та на визначені об’єкти для виконання робіт; 

- здійснення методичного забезпечення робіт і заходів під час будівництва та 

інженерного захисту об’єктів і територій; 

- визначення шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання внаслідок 

виникнення надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, 

необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 

а також повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів; 

- ведення обліку інженерної техніки, що може бути залучена для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, залучає її до проведення 

таких робіт. 

 

6. Завдання служби енергетики: 
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- організація та забезпечення виконання заходів, спрямованих на підвищення 

стійкості роботи систем енергопостачання; 

- організація та проведення аварійно-відновлювальних робіт на мережах 

електропостачання; 

- забезпечення аварійного енергопостачання суб’єктів господарювання, що 

забезпечують життєдіяльність населення; 

- розробка та здійснення заходів щодо енергопостачання при виникненні НС; 

- розробка та здійснення заходів щодо забезпечення світломаскування в умовах 

особливого періоду; 

- розробка та здійснення заходів щодо забезпечення безперебійного постачання 

електроенергії; 

- проведення підготовчих заходів до першочергових відновлювальних робіт; 

- проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на енергомережах. 

 

7. Завдання медичної служби: 

 

- медичний захист та медичне забезпечення населення, сил цивільного захисту 

району; 

- проведення робіт з ліквідації медико-санітарних наслідків НС, організація 

взаємодії всіх сил і засобів служби; 

- надання невідкладної медичної допомоги постраждалому населенню в зонах 

НС та під час евакуації населення; 

- проведення доставки постраждалого населення до лікувальних закладів; 

- забезпечення своєчасного створення додаткової кількості лікарняних ліжок; 

організація постачання медичного майна, лікарських, санітарно-гігієнічних та 

протиепідемічних засобів до зони НС; 

- організація та участь у проведенні санітарно-гігієнічних заходів під час 

ліквідації наслідків НС; 

- організація роботи, пов’язаної із запобіганням, виявленням і припиненням 

порушення вимог безпеки та охорони здоров’я населення. 

 

8. Завдання служби захисту тварин і рослин: 

 

- забезпечення готовності агрохімічних і ветеринарних лабораторій, установ, 

що здійснюють захист тварин та рослин, інших закладів до проведення 

спостережень і лабораторного контролю; 

- організація та координація робіт з ліквідації епізоотій та епіфітотій, 

здійснення епізоотичного, фітологічного і токсикологічного контролю при 

проведенні таких робіт; 

- забезпечення безпеки харчової сировини та готової продукції; 

- забезпечення створення резерву спеціального майна і засобів для захисту 

свійських тварин та сільськогосподарських рослин у НС; 

- забезпечення сільськогосподарського виробництва на забруднених територіях. 
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9. Завдання служби оповіщення та зв’язку: 

 

- забезпечення надійним зв’язком місцевих органів виконавчої влади та органів 

управління та сил цивільного захисту в умовах НС; 

- створення відповідних матеріальних резервів для ліквідації НС на 

телекомунікаційних мережах і лініях зв’язку та його використання операторами 

та провайдерами телекомунікацій, що постраждали в результаті НС; 

- організація проведення запобіжних заходів із захисту телекомунікаційних 

мереж, ліній та об’єктів зв’язку від НС; 

- організація і здійснення заходів щодо забезпечення сталого функціонування 

технічних засобів автоматизованих систем централізованого оповіщення; 

- забезпечення функціонування мереж проводового радіомовлення та їх 

використання для інформування й оповіщення населення. 

  

10. Завдання служба торгівлі та харчування: 

 

- забезпечення харчуванням та промисловими товарами першої необхідності 

особового складу сил цивільного захисту під час проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, а також постраждалого населення; 

- розробка і здійснення заходів щодо забезпечення  постраждалого  населення 

продуктами харчування та товарами  першої необхідності;організація    

забезпечення    населення постраждалих зон побутовим обслуговуванням; 

- забезпечення населення постраждалих зон, особового складу сил цивільного 

захисту гарячою їжею та питною водою. 

 

11. Завдання служби матеріального забезпечення: 

 

- проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення) 

надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів 

евакуації; 

- здійснення організаційних заходів щодо створення резерву матеріально-

технічних засобів, пально-мастильних матеріалів, необхідних для реагування на 

надзвичайні ситуації у мирний час та особливий період, на базі суб’єктів 

господарювання, які утворили такі служби; 

- організація забезпечення органів управління і сил цивільного захисту 

запасами сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для 

проведення першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій та здійснення інших заходів, передбачених законодавством; 

- визначення потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також життєзабезпечення 

постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 
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12. Завдання служби транспортного забезпечення: 

 

- забезпечення здійснення заходів у разі загрози виникнення і виникнення 

надзвичайних ситуацій на транспорті; 

- ведення облік техніки і майна, що може залучатися для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт за напрямами діяльності служби, та 

подає відповідні відомості керівництву галузевої спеціалізованої служби; 

- здійснення перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним 

транспортом у зоні (із зон) виникнення надзвичайних ситуацій; 

- забезпечення перевезення згідно з планами реагування на надзвичайні 

ситуації та планами цивільного захисту на особливий період, перевезення під 

час проведення заходів з евакуації населення, підвезення (вивезення) робочих 

змін, вивезення матеріальних цінностей відповідно до рішень штабу з ліквідації 

надзвичайної ситуації; 

- участь у визначенні шкоди, заподіяної здоров’ю людей та національній 

економіці у разі виникнення надзвичайних ситуацій, потреби у матеріальних 

ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, а також повного відновлення функціонування 

транспортних засобів і комунікацій; 

- забезпечення транспортних засобів, що залучаються до виконання завдань з 

цивільного захисту, пально-мастильними матеріалами; 

- забезпечення відповідно до компетенції здійснення заходів з підготовки 

єдиної транспортної системи України до сталого функціонування в особливий 

період; 

- розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення функціонування 

дорожнього господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, 

катастрофи, іншої надзвичайної ситуації техногенного та природного 

характеру, під час ліквідації їх наслідків. 

 

 

Керуючий справами                                                                     О.В. Тітаренко   
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Додаток   

до розпорядження міського голови  

від 11.08. 2017 року № 107 

 

ПЕРЕЛІК 

територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту Золотоніської міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту, бази  їх створення та організацій, що входять до їх складу 

 

 

№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

Органи управління, 

підприємства, установи та 

організації, що утворюють 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту 

 

Начальник 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Заступники начальника 

спеціалізованої служби цивільного 

захисту 

1. Спеціалізована 

служба енергетики 

 

  

 

Золотоніський РЕМ  

ПАТ  « Черкасиобленерго»  

 

Начальник відділу з 

питань НС 

 

 

Директор Золотоніського  РЕМ 

ПАТ «Черкасиобленерго» 

2. Спеціалізована 

служба із захисту 

сільськогосподарськ

их тварин і рослин 

Управління 

Держпродспоживслужби в 

Золотоніському районі 

 

Начальник відділу з 

питань НС 

 

Начальник управління 

Держпродспоживслужби в 

Золотоніському районі 

3. Інженерна 

спеціалізована 

служба  

ПАТ «Маслоробний 

комбінат» 

 

Начальник управління 

архітектури, 

регулювання забудови 

та земельних відносин  

Голова правління ПАТ 

«Маслоробний комбінат» 

 

4. Комунально-

технічна 

спеціалізована 

служба  

КП «Міський водоканал» Начальник УЖКГ 

 

Директор КП „Міський водоканал” 
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№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

Органи управління, 

підприємства, установи та 

організації, що утворюють 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту 

 

Начальник 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Заступники начальника 

спеціалізованої служби цивільного 

захисту 

5. Спеціалізована 

служба 

матеріального 

забезпечення 

Управління економіки Начальник управління Головний спеціаліст управління 

економіки   

6. Медична 

спеціалізована 

служба  

Золотоніська центральна 

районна лікарня  

  

 

 

Головний лікар 

Золотоніської 

центральної районної 

лікарні 

Головний лікар Золотоніського 

міського центру первинної медико 

- санітарної допомоги 

 

 

  

7. Спеціалізована 

служба зв’язку і 

оповіщення 

Золотоніський районний 

відділ управління Державної 

служби  з надзвичайних 

ситуацій України у 

Черкаській області 

 

Цех №35 електрозв'язку  

Черкаської філії ПАТ 

"Укртелеком"    

Начальник 

Золотоніського 

районного відділу 

управління Державної 

служби  з 

надзвичайних ситуацій 

України у Черкаській 

області 

Головний інженер цеху №35 

електрозв'язку Черкаської філії 

ВАТ "Укртелеком" 

 

  

8. Протипожежна 

спеціалізована 

служба  

Золотоніський районний 

відділ управління Державної 

служби  з надзвичайних 

ситуацій України у 

Черкаській області 

Начальник 

Золотоніського РВ  

УДСНС України у 

Черкаській  області 

 

Головний державний інспектор у 

сфері пожежної та техногенної 

безпеки Золотоніського району 
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№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

Органи управління, 

підприємства, установи та 

організації, що утворюють 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту 

 

Начальник 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Заступники начальника 

спеціалізованої служби цивільного 

захисту 

 

9. Спеціалізована 

служба торгівлі та 

харчування  

Управління економіки  

Золотоніське районне  

споживче товариство 

Начальник управління 

економіки  

Голова Золотоніського районного 

споживчого товариства 

10. Технічна 

спеціалізована 

служба  

Управління економіки Начальник управління 

економіки  

Головний спеціаліст управління 

економіки 

 

 

11. Спеціалізована 

служба 

транспортного 

забезпечення 

 ПАТ «АТП – 17112» 

 

 

Керівник ПАТ «АТП- 

17112» 

Начальник відділу з питань НС 

 

 

 

12. Спеціалізована 

служба охорони 

громадського 

порядку 

Золотоніський міський відділ 

поліції 

Начальник 

Золотоніського 

міського відділу поліції 

Заступник начальника 

Золотоніського міського відділу 

поліції 

 

 

Керуючий справами                                                                                                                                                   О.В. Тітаренко   
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