
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 15.07.2021 № 106 

м. Золотоноша 

 

Про підготовку до участі в проведенні командно-штабного навчання   

 

Відповідно до ст. 19 Кодексу цивільного захисту України, з метою якісної 

підготовки до участі у проведенні командно-штабного навчання з органами 

управління та силами цивільного захисту Золотоніської міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Черкаської області, враховуючи розпорядження Черкаської обласної державної 

адміністрації від 01.03.2021 № 77, лист управління цивільного захисту обласної 

державної адміністрації (08.07.2021 № 1363/01-2), керуючись п. 7, п. 20 ч. 4 ст. 

42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

      1. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради Лущі О.О. забезпечити підготовку органів управління 

та сил цивільного захисту Золотоніської міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі ТП ЄДС ЦЗ) до 

участі у командно-штабному навчанні.  

2. До участі у командно-штабному навчанні залучити: 

- комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій; 

- комісію з питань евакуації; 

- спеціалізовані служби цивільного захисту громади; 

- управління та відділи міськвиконкому. 

      3. Затвердити Календарний план підготовки до участі в командно-штабному 

навчанні з органами управління та силами цивільного захисту Золотоніської 

міської ланки ТП ЄДС ЦЗ згідно з додатком.  

4. Під час участі у командно-штабному навчанні суворо дотримуватись 

заходів безпеки відповідно до вимог керівних документів та протиепідемічних 

заходів. Відповідальність за дотримання заходів безпеки під час проведення 

командно-штабних навчань покласти на керівників організацій та управлінь, які 

залучаються до навчань.  



  

          5. Контроль за виконанням заходів з підготовки до командно-штабного 

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

         6.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                       Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Олексій Луща 23904 

 

 

 

 

 



  

Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 15.07.2021 № 106 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Підготовки до участі в командно-штабному навчанні з органами управління та 

силами 

цивільного захисту Золотоніської міської ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту 
№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 

 

Уточнити: 

- план дій органів 

управління і сил 

Золотоніської міської 

ланки ТП ЄДС ЦЗ під час 

загрози або виникнення 

надзвичайної ситуації 

До 

19.08.2021 

Начальник відділу з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій 

 

- план евакуації населення 

при загрозі виникнення 

надзвичайної ситуації 

До 

19.08.2021 

Начальник відділу з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій 

 

- план оповіщення та збору 

органів управління та сил 

цивільного захисту 

громади 

До 

19.08.2021 

Начальник відділу з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій 

 

- укомплектованість 

спеціалізованих служб та 

сил цивільного захисту 

особовим складом, 

технікою, майном  

До 

19.08.2021 

Начальники 

спеціалізованих 

служб, начальник 

відділу з питань 

надзвичайних 

ситуацій 

 

2 

 

Провести: 

- тренувальні заняття із 

учасниками КШН 

До 

19.08.2021 

Начальники 

спеціалізованих 

служб, начальник 

відділу з питань 

надзвичайних 

ситуацій 

 

- заняття з питань заходів 

безпеки під час проведення 

практичної частини 

навчань 

До 

19.08.2021 

Начальники 

спеціалізованих 

служб, начальник 

відділу з питань 

надзвичайних 

ситуацій 

 



  

3 

 

Підготувати: 

- документи до навчання: 

розпорядження, рішення, 

накази з питань організації 

дій при загрозі або 

виникненні надзвичайних 

ситуацій, доповіді 

До 

19.08.2021 

Начальники 

спеціалізованих 

служб, начальник 

відділу з питань 

надзвичайних 

ситуацій 

 

- місце проведення 

практичної частини 

навчання 

До 

19.08.2021 

Начальники 

спеціалізованих 

служб, начальник 

відділу з питань 

надзвичайних 

ситуацій 

 

4 Забезпечити висвітлення у 

засобах масової інформації 

підготовку та проведення 

командно-штабного 

навчання 

До 

19.08.2021 

Начальник відділу з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій 

 

 

Керуючий справами                                                         Оксана ШАКУРА 
 


