
 

 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 13.09.2018 № 134 

м. Золотоноша 

 

Про створення та діяльність міського оперативного 

штабу реагування на снігопади, буревії та погіршення 

погодних умов іншого характеру в осінньо - зимовий 

період 2018 - 2019 років 

 

 Відповідно ст. 2 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, з 

метою забезпечення нормальних умов життєдіяльності об’єктів та жителів 

міста, безперебійного руху транспорту, пішоходів та запобігання виникнення 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з значним погіршенням погодних умов в 

зимовий період, враховуючи лист відділу з питань надзвичайних ситуацій від 

17.01.2018 року, керуючись п.1,7,20 ч.4 ст.42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

1. Створити міський оперативний штаб реагування на снігопади, буревії та 

погіршення погодних умов іншого характеру (далі – штаб реагування), та 

затвердити його персональний склад згідно додатку. 

2. У разі значного погіршення погодних умов та/або необхідності діяльність 

штабу реагування здійснювати цілодобово у приміщенні виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради (вул. Садовий проїзд, 8) за телефоном 5-50-13.  

3. У своїй діяльності штабу реагування керуватись комплексним планом 

підготовки підприємств життєзабезпечення, потенційно - небезпечних об’єктів і 

спеціалізованих служб цивільного захисту до роботи в осінньо - зимовий період 

2018 - 2019 років, запобігання та реагування на можливі надзвичайні ситуації у 

житлово - комунальному господарстві, паливно - енергетичному комплексі, 

соціальній сфері від 10.09.2018 року. 

4. Суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території міста, 

брати участь у розчищенні прилеглих територій, а також надавати техніку та 

працівників для прибирання снігу на території міста згідно рішень міського 

оперативного штабу реагування.  

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                         В.О. Войцехівський 
 

 

Зубенко 53900 
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Додаток   

до розпорядження міського голови  

від 13.09.2018 № 134 

 

 

Персональний склад 

міського оперативного штабу реагування на снігопади, буревії та погіршення 

погодних умов іншого характеру 

 

Масло О.М. – начальник штабу, перший заступник міського голови; 

Зубенко С.А. – заступник начальника штабу, начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій; 

 

Члени штабу: 

Флоренко О.А. - начальник УЖКГ; 

Гончар В.О. - голова правління ПрАТ „Янтарь” (за згодою); 

Кузнєцов С.В. - директор КП „Міський водоканал” (за згодою); 

Клімов В.Г. – голова правління ПрАТ „Золотоношарембуд” (за згодою);  

Охріменко О.В. - начальник Золотоніського МВП ГУНП в Черкаській області 

(за згодою); 

Пилипенко О.М. -  начальник Золотоніського РВ УДСНС у Черкаській області 

(за згодою); 

Середа О.І. - головний інженер Золотоніського РЕМ ПАТ „Черкасиобленерго”  

(за згодою); 

Безбородов В.А. - начальник Золотоніського УЕГГ ПАТ „Черкасигаз” (за 

згодою); 

Примак С.В. - головний лікар Золотоніської центральної районної лікарні (за 

згодою). 

 

 

Керуючий справами                                                                                О.В. Шакура   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


