
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 24.03.2017 № 41 

м. Золотоноша 

 

 

       Про склад дільниці оповіщення 

        

       З метою проведення мобілізації (в тому числі і часткової) людських і 

транспортних ресурсів на території міста для задоволення потреб Збройних Сил 

України та військових формувань інших міністерств і відомств, відповідно до 

ст. 15 Закону України "Про оборону України" ст. 18 Закону України "Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ч. 3 ст. 43 Закону України "Про 

військовий обов'язок і військову службу", керуючись п. 7, п. 20 ч ст. 42 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні",- 

      1. Затвердити склад дільниці оповіщення виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради: 

Масло О.М. - начальник дільниці оповіщення, перший заступник міського 

голови; 

Дикий В.М. - комендант управління дільниці оповіщення, начальник 

відділу внутрішньої політики; 

Флоренко О.А. - начальник групи оповіщення за домашніми адресами, 

начальник управління ЖКГ; 

Кривошея Ю.С. - начальник групи оповіщення за домашніми адресами, 

начальник відділу майна управління ЖКГ; 

Антипович М.Б. - техпрацівник групи оповіщення за домашніми адресами, 

начальник відділу контролю за благоустроєм міста управління ЖКГ; 

Шамчук О.Ю. - техпрацівник групи оповіщення за домашніми адресами, 

головний спеціаліст управління економіки; 

Гусак Я.В. - техпрацівник групи оповіщення за домашніми адресами, 

головний економіст фінансового управління; 

Строкань М.Д. - техпрацівник групи оповіщення за домашніми адресами, 

головний спеціаліст з організації спортивно-масової роботи сектору у справах 

дітей, молоді та спорту; 

Веснін І.В. - начальник групи оповіщення за місцем роботи, начальник 

управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин; 

Булих О.М. - техпрацівник групи оповіщення за місцем роботи, головний 

економіст фінансового управління; 
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Малихін В.В. - техпрацівник групи оповіщення за місцем роботи, головний 

економіст фінансового управління; 

Андрієвський Ю.В. - техпрацівник групи оповіщення за місцем роботи, 

начальник служби містобудівного кадастру; 

Баранник В.В. - техпрацівник групи оповіщення за місцем роботи, 

спеціаліст 1-ї категорії УПСЗН; 

Щербатюк С.М. - начальник групи аналізу, начальник відділу культури; 

Третяков О.Ю. - начальник групи аналізу, спеціаліст І категорії відділу 

культури; 

Темненко Є.М. - техпрацівник групи аналізу, головний спеціаліст відділу 

організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи; 

Хорошко І.Ю. - техпрацівник групи аналізу, головний спеціаліст по 

програмному забезпеченню УПСЗН; 

Безуглий П.Т. - техпрацівник групи аналізу, провідний економіст-

фінансист фінансового управління; 

Сергієць CO. - техпрацівник групи аналізу, водій відділу освіти; 

Харін В.Г. - начальник групи розшуку, начальник служби у справах дітей, 

молоді та спорту; 
       Бойко А.Д. - начальник групи розшуку, головний спеціаліст ВДРВ; 

       2. Для виконання обов'язків посильних на дільниці оповіщення задіяти 

персонал КП "Міський водоканал" та КП "Золотоніський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги". 

3. Начальнику дільниці оповіщення: 

3.1.  У взаємодії з Золотоніським районним військовим комісаріатом 

визначити необхідну кількість посильних по маршрутам оповіщення та 

повідомити керівників КП "Міський водоканал" та КП "Золотоніський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги".  

       3.2. Розгортати дільницю оповіщення та брати участь у тренуваннях з 

практичного розгортання дільниці оповіщення в дні, визначені Планом 

підготовки Золотоніського РВК у 2017 році. 

        4. Вважати таким що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 26.02.2016 № 25 "Про склад дільниці оповіщення". 

        5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Масла О.М. та військового комісара Золотоніського 

районного військового комісаріату Малимона І.І.  

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 
 

 

 

 

 

 

Зубенко 53900 
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