
 

 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 03.03. 2020 № 27 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 11.08.2017 № 108 

„Про утворення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій”  

 

У зв'язку з кадровими змінами, керуючись п.1,7,20 ч.4 ст.42 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 11.08.2017 № 108 

„Про утворення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій”, виклавши додаток 2 в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луща 23900 
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Додаток 

до розпорядження міського голови  

від 03.03. 2020  № 27 

 

 

Посадовий склад  

постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  

та надзвичайних ситуацій 

 

 

Войцехівський В.О.– голова комісії, міський голова; 

Масло О.М. – перший заступник голови комісії, перший заступник міського 

голови; 

Луща О.О. – заступник голови комісії, начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій; 

Бойко А.Д. – секретар комісії, головний спеціаліст відділу ведення державного 

реєстру виборців; 

 

Члени комісії: 

Флоренко О.А. - начальник управління житлово-комунального господарства; 

Веснін І.В. - начальник управління архітектури, регулювання забудови та 

земельних відносин; 

Коваленко О.В. - начальник фінансового управління; 

Малишко П.П. - голова правління ПрАТ „АТП - 17112” (за згодою); 

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

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

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

(за згодою); 

Антонова В.О. - директор КП „Золотоніський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги” (за згодою); 

Примак С.В. - директор КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” (за 

згодою); 

Карпенко В.В. - начальник Золотоніського районного ГУ 

Держпродспоживслужби у Черкаській області (за згодою); 

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

(за згодою); 

Вовк А.П. - головний інспектор РВ УДСНС у Черкаській області (за згодою); 

Середа О.І. - начальник Золотоніського РЕМ ПАТ „Черкасиобленерго” (за 

згодою); 

Рева Д.В. - начальник Золотоніського відділення ПАТ „Черкасигаз” (за згодою). 

 

 

Керуючий справами                                                                     О.В. Шакура 

 


