
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 17.09. 2020 № 90 

м. Золотоноша 
 

Про створення міського оперативного штабу з підготовки 

підприємств житлово-комунального господарства до роботи 

в осінньо-зимовий період 2020-2021 років в м. Золотоноша 

 

У зв’язку з необхідністю здійснення контролю готовності підприємств 

житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери міста до 

опалювального періоду 2020-2021 років, керуючись п. 7, 20 ч. 4 ст. 42 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

1. Утворити міський оперативний штаб з підготовки підприємств житлово-

комунального господарства, в тому числі житлових будинків та об’єктів 

соціальної сфери міста, до стабільної роботи в осінньо-зимовий період  

2020-2021 років, в складі: 

 

Масло О.М. - голова міського оперативного штабу, перший заступник 

міського голови; 

Флоренко О.А. - заступник голови міського оперативного штабу, 

начальник управління житлово-комунального 

господарства. 

Члени міського штабу: 

Луща О.О. - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій; 

Гончар В.О. - директор ПрАТ „Янтарь”/ПП УК „Янтарь” (за згодою); 

Короленко В.Ю. - депутат Золотоніської міської ради (за згодою); 

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

Клімов В.Г. - керівник ПрАТ „Золотоношарембуд” (за згодою); 

Лукомська Т.Е. - начальник управління праці та соціального захисту 

населення; 

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

Рева Д.В. - начальник АТ «ОГРС «Черкасигаз» (Золотоніське 

відділення) (за згодою); 

Строкань О.М. - начальник відділу освіти; 

Середа О.І. - директор Золотоніського РЕМ (за згодою); 

Коваленко О.В. - начальник міського фінансового управління; 

Щербатюк С.М. - начальник відділу культури. 

 



2. Встановити, що основним завданням штабу є організація виконання 

заходів по підготовці підприємств житлово-комунального господарства, в тому 

числі житлових будинків та об’єктів соціальної сфери міста до стабільної 

роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та контроль за їх реалізацією. 

3. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи 

(Левченко В.А.) дане розпорядження оприлюднити в засобах масової 

інформації. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Масла О.М. та управління житлово-комунального 

господарства (Флоренко О.А.). 

 

 

Міський голова         В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Флоренко 23057 


