
 

 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 03.07.2017 № 96 

м. Золотоноша 

 

Про створення комісій по обстеженню  

помешкань жителів міста постраждалих 

внаслідок негоди 01.07.2017 року 

 

З метою об’єктивного розгляду заяв жителів міста постраждалих 

внаслідок негоди 01.07.2017 року в м. Золотоноша, керуючись п.1,7,20 ч.4 ст.42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - 

         1. Створити наступні групи комісій по обстеженню помешкань громадян: 

Перша група 

Масло О.М. - голова комісії, перший заступник міського голови; 

Зубенко С.А. - секретар комісії, начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій; 

Члени комісії:   

Веснін І.В. - начальник управління архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин; 

Король Л.В.  - головний спеціаліст управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних відносин; 

Слюсаревська А.Л. - спеціаліст 1-ї категорії УПСЗН.  

Друга група  

Масло О.М. - голова комісії, перший заступник міського голови; 

Зубенко С.А. - секретар комісії, начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій; 

Члени комісії:   

Антипович М.Б. - начальник відділу контролю за благоустроєм 

управління житлово-комунального господарства: 

Мірошниченко В.В. - головний спеціаліст управління економіки; 

Мотичко Т.В. - головний спеціаліст-юрист УПСЗН.  

Третя група 

Масло О.М. - голова комісії, перший заступник міського голови; 

Зубенко С.А. - секретар комісії, начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій; 

Члени комісії:   

Городинець О.С. - головний спеціаліст управління житлово-
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комунального господарства: 

Буряк О.І. - головний спеціаліст управління економіки; 

Капля В.О. - головний спеціаліст управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних відносин. 

Четверта група 

Масло О.М. - голова комісії, перший заступник міського голови; 

Зубенко С.А. - секретар комісії, начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій; 

Члени комісії:   

Флоренко О.А. - начальник управління житлово-комунального 

господарства: 

Булих О.М.  - спеціаліст фінансового управління; 

Минець І.М. - головний спеціаліст управління економіки. 

П’ята група 

Масло О.М. - голова комісії, перший заступник міського голови; 

Зубенко С.А. - секретар комісії, начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій; 

Члени комісії:   

Распутня Л.Б. - начальник управління житлово-комунального 

господарства: 

Малихін В.В.  - спеціаліст фінансового управління; 

Ковтун Д.М. - юрист центру соціальної допомоги 

міськвиконкому. 

 

        2. Комісіям в термін до 10.07.2017 року провести обстеження помешкань 

жителів міста постраждалих внаслідок негоди, скласти відповідні акти 

обстеження, дефектні акти та подати їх на розгляд міському голові.   

        3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Масла О.М. та на відділ з питань надзвичайних 

ситуацій (Зубенко С.А.). 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зубенко 53900 
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