
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від _______ 2017 №_______ 
м. Золотоноша 

 
Про створення постійно діючої комплексної робочої групи з  
надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури 
 

На виконання розпорядження голови Черкаської обласної державної 

адміністрації від 31.08.2017 № 508 „Про робочу групу Черкаської  обласної 

державної адміністрації з питань забезпечення надійності та безпеки 

експлуатації об’єктів  соціальної інфраструктури, зокрема навчальних закладів, 

закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого 

призначення, а також будівель адміністративного призначення”, керуючись  

п. 7, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , - 
 

1. Створити постійно діючу комплексну робочу групу з питань надійності 

та безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури (далі - робоча 

група) у складі згідно з додатком. 

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради, членам робочої групи вжити заходів щодо проведення роботи з 

обстеження будівель згідно з напрямом діяльності, із залученням відповідних 

фахівців, та підготувати перелік об’єктів, які у першу чергу потребують 

обстеження з метою оцінки технічного стану будівельних конструкцій, 

інженерних мереж і систем. 

3. Робочій групі щомісячно до 20 числа доповідати про результати її роботи 

з подальшим наданням інформації до облдержадміністрації. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови  Масла О.М. та управління архітектури, регулювання  забудови 

та земельних відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради  

(Веснін І.В.). 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
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Додаток 

до розпорядження міського голови 

від _________ 2017  №______ 

 

 

Склад постійно діючої комплексної робочої  групи з питань надійності та 

безпеки експлуатації об'єктів соціальної інфраструктури  

 

Масло О.М. – голова робочої групи, перший заступник міського 
голови; 

 
Члени робочої групи 
 
Веснін  І.В. – начальник управління архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин виконавчого комітету 
Золотоніської міської ради; 

Зубенко С.А.  – начальник відділу з надзвичайних ситуацій виконавчого 
комітету Золотоніської міської ради; 

Флоренко О.А. – начальник управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Золотоніської міської 
ради; 

Строкань О.М. –  начальник відділу освіти виконавчого комітету 
Золотоніської міської ради; 

Щербатюк С.М.  – начальник відділу культури виконавчого комітету 
Золотоніської міської ради; 

Дерев’янко Л.В.  – головний інспектор будівельного нагляду інспекційного 
відділу управління державної архітектурно-будівельної 
інспекції у Черкаській області (за згодою); 

Примак С.В. – головний лікар Золотоніської центральної районної 
лікарні (за згодою); 

Усиченко М.М. – директор ПП «Абрис-2005» (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами  О.В. Шакура  
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