
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 24.03.2020 № 32 

м. Золотоноша 

 

Про керівника робіт та штаб з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, пов’язаної із загрозою поширення 

гострої респіраторної хвороби COVID – 19 на території  

міста Золотоноша 

 

Відповідно до статей 19, 75, 76, 98 Кодексу цивільного захисту України, 

пунктів 39, 40 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11, 

пункту 14 Порядку створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775, постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 „Про запобігання поширенню 

на території України коронавірусу COVID-19“, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 „Про 

місцеве самоврядування  в Україні, -  

 

1. Призначити керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, пов’язаної із загрозою поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID - 19 на території міста Золотоноша (далі – керівник робіт), першого 

заступника голови Золотоніської міської ради Масла Олега Михайловича. 

2. Керівнику робіт створити штаб з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, пов’язаної із загрозою поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID - 19 (далі – Штаб). (Додаток № 1)  

3. Керівнику робіт та начальнику Штабу діяти відповідно до наказу 

Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2014 № 1406 

„Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації“, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 16.01.2015 за № 47/26492 та вимог чинного законодавства України.  

4.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 
Луща 23900 



Додаток № 1 

до розпорядження міського голови 

від 24.03.2020 року № 32 

 

СКЛАД 

штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов`язвних із загрозою 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території  

міста Золотоноша  

 

Луща О.О. - начальник штабу, начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій; 

   

Антонова В.О. - заступник начальника штабу, директор 

КП „ЗМЦПМСД”; 

   

Бойко А.Д. - секретар штабу, головний спеціаліст відділу ведення 

державного реєстру виборців. 

   

Члени штабу: 

   

Карпенко В.В. - начальник Золотоніського районного 

ГУ Держпродспоживслужби у Черкаській області; 

   

Скиба Л.П. - завідувач Золотоніського лабораторного відділення 

ДУ „Черкаський ОЛЦ МОЗ України”; 

   

Флоренко О.А. - начальник управління житлово-комунального 

господарства; 

   

Вовк А.П. - головний інспектор Золотоніського РВ УДСНС в 

Черкаській області; 

   

Охріменко О.В. - начальник Золооніського МВП ГУНП в Черкаській 

області; 

   

Неліна Л.Т. - директор Золотоніського центру соціальної допомоги; 

   

Терещенко А.В. - завідувач Золотоніської ПМШЕМД; 

   

Остроглазова В.В. - начальник управління економіки; 

   

Дикий В.М. - начальник відділу внутрішньої політики. 

 

 

Керуючий справами         О.В. Шакура 


