
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 22.09.2021 № 138 

м. Золотоноша 

 

Про план заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення 

командно-штабного навчання  

 

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

вжиття заходів  із усунення недоліків, виявлених під час проведення з 25 до 

26 серпня 2021 року командно-штабного навчання з органами управління та 

силами цивільного захисту Золотоніської міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області, 

враховуючи лист обласної державної адміністрації (17.09.2021 № 1799/01-2), 

керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”,- 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

      1. Затвердити план заходів щодо усунення недоліків,  виявлених під час 

проведення командно-штабного навчання з органами управління та силами 

цивільного захисту Золотоніської міської ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області згідно з 

додатком.  

2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання плану заходів та 

надати інформацію відділу з питань надзвичайних ситуацій виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради.  

      3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради Лущі О.О. подати до управління цивільного 

захисту обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про 

виконання плану заходів до 30 вересня 2021 року та до 30 грудня 2021 року.  

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

          

Перший заступник міського голови                                       Олег МАСЛО 

 

 

 

Олексій Луща 23904 

 



  

                                                                                                                                                             Додаток  

               до розпорядження міського голови 

                                                                                                                                                                                       від 22.09.2021№ 138 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

 щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення командно-штабного навчання  

з керівним складом цивільного захисту Золотоніської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Черкаської області  
 

№ 

з/

п 

Найменування заходів  Термін виконання  
Відповідальний за 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради розглянути підсумки 

командно-штабного навчання з керівним складом  

цивільного захисту Золотоніської міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Черкаської області 

До 24 вересня 2021року  Комісія з питань ТЕБ та 

НС міськвиконкому, 

відділ з питань НС 

міськвиконкому 

 

2 Доопрацювати додатки до рішення виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради від 26.05.2021 № 237 «Про 

створення спеціалізованих служб цивільного захисту 

Золотоніської міської територіальної громади» 

До 29 вересня 2021року Відділ з питань НС 

міськвиконкому 

 

3 Розробити альтернативні (резервні) порядки (схеми) 

оповіщення населення громади відповідно до існуючих 

можливостей та ресурсів у відповідності до вимог 

постанови КМУ від 27.09.2017 № 733 

До 29 вересня 2021року Відділ з питань НС 

міськвиконкому 

 

4 Уточнити списки керівного складу цивільного захисту 

громади, що підлягають навчанню, підвищенню 

кваліфікації у сфері цивільного захисту  

До 29 вересня 2021року Відділ з питань НС 

міськвиконкому 

 

5 Передбачити виділення коштів, необхідних для 

фінансування «Програми створення матеріально-

В терміни, визначені 

програмою 

Фінансове управління,  

відділ з питань НС 

 



  

технічного резерву Золотоніської територіальної громади 

щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у 

мирний час та у особливий період на 2021 - 2023 роки» 

міськвиконкому 

6 Розглянути питання створення захищеної автоматизованої 

системи відповідного класу для розробки документів з 

грифом «ДСК» 

До 29 вересня 2021року Міськвиконком, 

відділ з питань НС 

міськвиконкому 

 

7 Доопрацювати план евакуації громади До 29 вересня 2021 року Евакуаційна комісія, 

відділ з питань НС 

міськвиконкому  

 

8 Відкоригувати план цивільного захисту громади на 

особливий період 

До 29 грудня 2021 року Відділ з питань НС 

міськвиконкому 

 

9 Розглянути питання щодо облаштування 

автоматизованого робочого місця чергового в приміщенні 

Золотоніської міської ради 

До 29 грудня 2021 року Міська рада, 

міськвиконком, 

відділ з питань НС 

міськвиконкому 

 

10 Організувати навчання та інформування населення 

шляхом завершення створення консультаційних пунктів в 

населених пунктах громади 

До 29 грудня 2021 року Старости сіл громади, 

відділ з питань НС 

міськвиконкому 

 

11 Розглянути питання збільшення чисельності структурного 

підрозділу з питань надзвичайних ситуацій для 

забезпечення якісного виконання завдань з питань 

цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи 

До 29 грудня 2021 року Міськвиконком, 

відділ організаційного 

забезпечення, контролю та 

кадрової роботи, 

відділ з питань НС 

міськвиконкому 

 

12 Забезпечити контроль за виконання плану комплектування 

навчально-методичного центру слухачами, періодичність 

проходження підготовки та перепідготовки керівного 

складу і фахівців у сфері цивільного захисту 

До 29 грудня 2021 року Відділ з питань НС 

міськвиконкому 

 

 

  Керуючий справами                                                                                                         Оксана ШАКУРА                                                                                                           
 


