
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 07.09.2018 № 131 

м. Золотоноша 

 

Про утворення формувань цивільного захисту 

  

         Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 року № 787 „Про затвердження 

Порядку утворення, завдання та функції  формувань цивільного захисту”, 

наказу Міністерства внутрішніх справ  України від 31.01.2015 року № 113 „Про 

затвердження Примірного положення  про формування цивільного захисту” та з 

метою оперативного проведення  аварійно-рятувальних заходів, дієвого 

реагування на надзвичайні ситуації  техногенного чи  природного характеру, 

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

Україні”, - 

  

1. Утворити територіальні формування цивільного захисту міста згідно 

розрахунку створення та табелю оснащення (додається). 

2. Керівникам підприємств, установ та організацій міста, які виділяють  

сили і засоби, опрацювати необхідну документацію та постійно  підтримувати  

у готовності техніку і механізми, надавати відділу з питань надзвичайних 

ситуацій Золотоніського міськвиконкому інформацію про об’єктові 

формування цивільного захисту, зокрема, назва формування, юридична адреса, 

документ  про  утворення, ПІБ командира, списки членів  формування, 

закріпленої спеціальної техніки, оснащення та майна. 

3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій (Зубенко С.А.) розробити 

положення про утворені територіальні формування цивільного захисту міста. 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання  

розпорядження покласти на першого заступника міського голови Масла О.М. 

та відділ з питань надзвичайних ситуацій (Зубенко С.А.). 

5. Контроль  за виконанням  цього  розпорядження  залишаю  за собою. 
 

 

Міський голова                           В.О. Войцехівський 

 

 

Зубенко 53900 



Додаток  

до розпорядження міського голови  

від 07.09.2018 № 131 

 

Розрахунок створення та табель оснащення 

територіального формування цивільного захисту міста Золотоноша 

 

Найменування 

формувань 

цивільного захисту 

Назва структур, на 

базі яких створене 

формування,їхні 

адреси 

ПІБ командира 

формування, 

займана посада, 

номери 

контактних 

телефонів 

Кількість 

особового  

складу у 

формуванні 

Спецтехніка 

формування ЦЗ 

 

Оснащення 

формування ЦЗ 

Перелік  рятувальних  та 

аварійно-відновлювальних 

заходів, які можуть  бути 

виконані силами  формування 

1 2 3 4 5 6 7 

Аварійно-

відновлювальна 

група по газових 

мережах 

Золотоніське УЕГГ 

ПАТ „Черкасигаз” 

вул. Обухова, 60 

Безбородов В.А, 

 начальник, 

тел. 53544  

7 

Аварійна машина  

ГАЗ  

 

Електрогазо 

зварювальне 

обладнання, 

засоби малої 

механізації, 

шанцевий 

інструмент, 

засоби 

індивідуаль 

ного захисту 

Ведення аварійно-технічних 

робіт на мережах, об’єктах  і 

спорудах газопостачання в 

місті 

Аварійно-

технічна група 

по 

електромережах 

Золотоніський  

РЕМ, 

вул. 

Богодухівська, 43 

 

 

Середа О.І., 

головний 

інженер, 

тел. 52769 

 

11 

 

Вантажні 

автомобілі 

ГАЗ 4шт. 

Автопідйомник 

ГАЗ 2 шт. 

Екскаватор  

1 шт. 

Засоби малої 

механізації, 

шанцевий 

інструмент, 

засоби 

індивідуального 

захисту згідно 

табелю  

Ведення аварійно-технічних 

робіт на мережах, об’єктах і 

спорудах електропостачання 

в місті 



 3 

Група 

водопровідно-

каналізаційних 

мереж 

КП „Міський 

водоканал”, 

вул.Шевченка, 156  

 

Кузнєцов С.В.,  

керівник,  

тел. 52647 

13 

 

Вантажний 

автомобіль 

ГАЗ; 

Екскаватор 1 шт. 

Електрогазо 

зварювальне 

обладнання, 

засоби малої 

механізації, 

шанцевий 

інструмент, 

засоби 

індивідуаль 

ного захисту 

Ведення аварійно-технічних 

робіт на мережах, об’єктах і 

спорудах водопостачання і 

водовідведення в місті 

Розрахунково-

аналітична 

група  

міста 

 

Управління ЖКК, 

Вул. Садовий 

проїзд, 8.  

Флоренко О.А.,  

начальник 

управління, 

тел. 53346 

 

          7 

Спеціалісти 

управління ЖКГ 

в кількості 3 осіб, 

Спеціалісти 

райвідділу 

Держпродспоживсл

ужби 

в кількості 2 осіб, 

спеціалісти 

райвідділу ДСНС 

в кількості 2 осіб 

Робоча 

документація, 

ноутбук, 

принтер, 

протигази – 7 шт. 

Прогнозування можливої 

радіаційної і хімічної 

обстановки при аваріях на 

радіаційно та хімічно 

небезпечних об’єктах; 

визначення можливих втрат 

населення при радіаційних та 

хімічних аваріях; 

отримання даних про 

метеорологічну обстановку 

від підрозділів 

гідрометеослужби; 

оцінка радіаційної і хімічної 

обстановки та підготовка 

пропозицій щодо захисту 

населення при загрозі та 

виникненні надзвичайної 

ситуації, пов’язаної з викидом 

(виливом) у довкілля 

небезпечних хімічних та 

радіоактивних речовин; 

підготовка донесень та 

ведення звітних документів 

про фактичну обстановку. 



 4 

Мобільний 

пункт 

продовольчого 

та речового 

забезпечення  

Управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради та 

Золотоніське 

РайСТ 

 

Остроглазова 

В.В., 

начальник 

управління 

економіки, 

тел. 52394  

7 

Вантажні 

автомобілі 

Золотоніського 

РайСТ 

ГАЗ 2 шт. 

- 

Розгортання пунктів 

харчування, продовольчого та 

речового забезпечення, 

підвезення та роздача пайків. 

Ланка 

підвезення води 

КП „Міський 

водоканал”, 

вул.Шевченка, 156 

 

Кузнєцов С.В.,  

керівник,  

тел. 52647 

8 
Автоцистерни 4шт. 

 

Шанцевий 

інструмент, 

засоби 

індивідуаль 

ного захисту 

Підвезення питної води до 

пунктів її роздачі населенню 

Автоколона для 

перевезення 

населення  

ПАТ  

„АТП - 17112”, 

вул. Обухова, 68б 

Кузьменко В.В., 

директор 

тел. 52238 

12 

 

Автотранспорт 

ПАТ  

„АТП - 17112” 

  

- Згідно з Планом евакуації міста 

Автоколона для 

перевезення 

вантажів 

ПАТ  

„АТП - 17112”, 

вул. Обухова, 68б 

Кузьменко В.В., 

директор 

тел. 52238 

20 

 

Автотранспорт 

ПАТ  

„АТП - 17112” 

 

- Згідно з Планом евакуації міста 

Всього: 8       

 

 

Керуючий справами               О.В. Шакура   
 

 


