
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 01.10.2021 № 146 

м. Золотоноша 

 

Про склад адміністрації пункту збору Золотоніської міської територіальної 

громади  

 

З метою проведення мобілізації (в тому числі і часткової) людських і 

транспортних ресурсів на території громади для задоволення потреб 

Збройних Сил України та військових формувань інших міністерств і 

відомств, та на виконання п.1.1.2. додатку 1 рішення виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради від 27.04.2021 № 157 „Про організацію 

мобілізаційної підготовки та забезпечення проведення мобілізації на 

території Золотоніської міської територіальної громади”,  відповідно до ст. 

15 Закону України „Про оборону України”, ст. 18 Закону України „Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, ч. 3 ст. 43 Закону України „Про 

військовий обов'язок і військову службу”, керуючись п. 7, п. 20 ч. 4 ст. 42 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад дільниці оповіщення (далі - ДО) пункту збору 

міської територіальної громади (далі - ПЗМТГ) згідно з додатком 1.  

2. Затвердити склад пункту збору сіл громади (далі - ПЗСГ) пункту збору 

міської територіальної громади (ПЗМТГ) згідно з додатком 2.  

3. Начальнику ДО у взаємодії з Золотоніським районним територіальним 

центром комплектування та соціальної підтримки (далі - РТЦК та СП) для 

виконання обов'язків посильних на ДО задіяти персонал КП „Міський 

водоканал” та ТДВ „Золотоніський маслоробний комбінат”.  

4. Начальникам ДО та ПЗСГ брати участь у тренуваннях з практичного 

розгортання дільниці ПЗМТГ в дні, визначені Планом підготовки 

Золотоніського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки (далі - РТЦК та СП). 

5. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 06.04.2020   № 38 „Про склад дільниці оповіщення”.  



  

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Масла О.М. та начальника Золотоніського РТЦК 

та СП Польового С.М.  

 

 

Перший заступник міського голови                                  Олег МАСЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Олексій Луща 23904 

 



  

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 01.10.2021 № 146 

 

Склад 

дільниці оповіщення (ДО) пункту збору міської територіальної громади 

(ПЗМТГ)  

 

Масло Олег Михайлович – 

перший заступник міського 

голови 

- Начальник дільниці оповіщення  

Луща Олексій Олексійович – 

начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій 

- Заступник начальника дільниці 

оповіщення 

Городинець Олександр 

Сергійович – завідувач сектору 

інспекції з паркування УЖКГ  

- Комендант управління дільниці 

оповіщення 

Антипович Максим Борисович – 

начальник відділу 

муніципального інспектування 

УЖКГ 

- Уповноважений в Золотоніському 

РТЦК та СП, розклеювач наказів 

РТЦК та СП 

Група оповіщення за домашніми адресами 

Харін Артем Вікторович – 

начальник управління ЖКГ           

- Начальник групи оповіщення за 

домашніми адресами 

Печериця Артем Леонідович – 

завідувач сектору інспектування з 

благоустрою відділу 

муніципального інспектування 

УЖКГ 

- Техпрацівник групи оповіщення за 

домашніми адресами 

Засенко Олександр Валерійович – 

завідувач інженерно-технічного 

сектору технічно-

експлуатаційного відділу УЖКГ  

- Техпрацівник групи оповіщення за 

домашніми адресами 

Сергієць Сергій Олександрович – 

водій відділу освіти 

- Техпрацівник групи оповіщення за 

домашніми адресами 

Група оповіщення за місцем роботи 

Веснін Ігор Володимирович - 

начальник управління 

архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин 

- Начальник групи оповіщення за 

місцем роботи  

Абрамова  Ольга Петрівна -  

головний спеціаліст відділу 

організаційного забезпечення, 

контролю та кадрової роботи 

- Техпрацівник групи оповіщення за 

місцем роботи 



  

Луцик Галина Миколаївна – 

головний спеціаліст управління 

архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин 

- Техпрацівник групи оповіщення за 

місцем роботи 

Флоренко Катерина Сергіївна - 

головний спеціаліст управління 

архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин 

- Техпрацівник групи оповіщення за 

місцем роботи 

Група аналізу 

Щербатюк Станіслав 

Миколайович – начальник відділу 

культури 

- Начальник групи аналізу 

Путинець Ігор Юрійович – 

директор Золотоніської дитячої 

музичної школи (за згодою) 

- Техпрацівник групи аналізу 

Група розшуку 

Засенко Ніна Іванівна – начальник 

служби у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту 

- Начальник групи розшуку 

Сизько Денис Валерійович -  

начальник юридичного відділу 

- Техпрацівник групи розшуку 

Криворучко Павло Вадимович – 

головний спеціаліст сектору 

інспекції з паркування відділу 

муніципального інспектування 

УЖКГ 

- Техпрацівник групи розшуку 

 

 

Керуючий справами      Оксана ШАКУРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 01.10.2021 № 146 

 

 

Склад 

склад пункту збору сіл громади (ПЗСГ)  пункту збору міської територіальної 

громади (ПЗМТГ)   

 

Флоренко Олександр Анатолійович 

- заступник міського голови 

- Начальник пункту збору сіл 

громади 

 Гусак Ярослав Вячеславович – 

начальник відділу по плануванню 

бюджету та фінансування установ 

бюджетної сфери фінансового 

управління  

- Комендант управління дільниці 

оповіщення 

с. Благодатне 

Шевченко Дмитро Володимирович 

– староста села Благодатне 

- Начальник проміжного збірного 

пункту с. Благодатне 

Харченко Олександр Васильович - 

завклуб 

- Посильний  

Тищенко Ірина Миколаївна – 

головний спеціаліст 

міськвиконкому 

- Посильний  

Водяник Віталій Миколайович – 

підсобний робітник 

міськвиконкому 

- Посильний 

Леонтьєв Євгеній Олександрович – 

підсобний робітник 

міськвиконкому 

- Посильний 

с. Деньги, с. Хвильово-Сорочин 

Сергієнко Наталія Михайлівна - 

староста сіл Деньги, Хвильово-

Сорочин  

- Начальник проміжного збірного 

пункту с. Деньги 

Лазоренко Валентина Миколаївна - 

головний спеціаліст 

міськвиконкому 

- Посильний  

Лобода Наталія Олександрівна - 

підсобний робітник 

міськвиконкому 

- Посильний  

Бочко Галина Володимирівна - 

директор сільського будинку 

культури 

- Посильний  



  

с. Коробівка, с. Кедина Гора, с. Комарівка, с. Снігурівка 

Кожем`яко Сергій Андрійович - 

староста сіл Коробівка, Кедина 

Гора, Комарівка, Снігурівка  

- Начальник проміжного збірного 

пункту с. Коробівка  

Дорошенко Тамара Анатоліївна – 

головний спеціаліст 

міськвиконкому 

- Посильний  

Іщенко Ігор Дмитрович - 

підсобний робітник 

міськвиконкому 

- Посильний 

Горєлова Ірина Степанівна - 

директор сільського будинку 

культури 

- Посильний 

Строкань Лариса Володимирівна - 

голова квартального комітету с. 

Кедина Гора 

- Посильний 

с. Кропивна, с. Маліївка, с. Щербинівка 

Кипич Олександр Вікторович – 

староста сіл Кропивна, Маліївка, 

Щербинівка 

- Начальник проміжного збірного 

пункту с. Кропивна 

Хомко Віра Федорівна - головний 

спеціаліст міськвиконкому 

- Посильний 

Бесараб Олександр Олегович - 

підсобний робітник 

міськвиконкому 

- Посильний 

Головко Григорій Миколайович - 

директор сільського будинку 

культури 

- Посильний 

с. Крупське 

Хомут Надія Василівна – староста 

села Крупське 

- Начальник проміжного збірного 

пункту с. Крупське 

Приложенко Любов Василівна - 

головний спеціаліст 

міськвиконкому 

- Посильний 

Алексіна Лідія Миколаївна - 

підсобний робітник 

міськвиконкому 

- Посильний 

Дробітько Оксана Іванівна - 

директор сільського будинку 

культури 

- Посильний 

Група оповіщення і явки 

Левченко Вікторія Анатоліївна – 

начальник відділу організаційного 

- Начальник групи оповіщення і 

явки 



  

забезпечення, контролю та 

кадрової роботи  

Козицька Лідія Олексіївна – 

головний спеціаліст сектору 

інспекції з паркування відділу 

муніципального інспектування 

УЖКГ 

- Техпрацівник групи оповіщення і 

явки 

Дзюбан Вадим Андрійович- 

головний спеціаліст відділу 

прогнозування та розвитку громади 

- Техпрацівник групи оповіщення і 

явки 

Савісько Світлана Миколаївна – 

начальник архівного відділу  

- Техпрацівник групи оповіщення і 

явки 

Група формування і відправки команд 

Остроглазова Вікторія 

Володимирівна – начальник 

відділу прогнозування та розвитку 

громади 

- Начальник групи формування і 

відправки команд 

Малихін Володимир 

Володимирович – головний 

економіст фінансового управління 

- Начальник команди 

Булих Олександр Михайлович - 

головний економіст фінансового 

управління 

- Начальник команди 

Строкань Микола Данилович – 

головний спеціаліст сектору у 

справах сім`ї, молоді та спорту 

- Начальник команди 

Темненко Євген Миколайович - 

головний спеціаліст відділу 

організаційного забезпечення, 

контролю та кадрової роботи 

- Техпрацівник групи формування і 

відправки команд 

Безуглий Павло Тимофійович - 

провідний економіст-програміст 

фінансового управління 

- Техпрацівник групи формування і 

відправки команд 

Бойко Андрій Дмитрович – 

головний спеціаліст ВВДРВ 

- Техпрацівник групи формування і 

відправки команд 

 

 

Керуючий справами      Оксана ШАКУРА 
 


