ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19.10.2021 № 156
м. Золотоноша

Про утворення комісії з проведення позапланової перевірки стану
мобілізаційної підготовки та готовності до виконання мобілізаційних завдань
(замовлень) підприємств, установ, організацій Золотоніської міської
територіальної громади, які мають мобілізаційне завдання
З метою перевірки та оцінки стану мобілізаційної готовності
підприємств
з
надання
комунальних
послуг
(теплопостачання,
водопостачання і водовідведення), що мають мобілізаційні завдання
(замовлення) на території Золотоніської міської територіальної громади,
відповідно до п.1 статті 5 Закону України від 21.10.1992 №3543-ХІІ «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів
України від 11.10.2017 № 796дск «Про затвердження Порядку проведення
перевірок стану та оцінки мобілізаційної готовності національної економіки,
органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій, адміністративнотериторіальних одиниць України», на виконання листа Черкаської обласної
державної адміністрації від 03.08.2021 №17913/01/01-56 «Про проведення
перевірок стану мобілізаційної готовності», керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Створити комісію виконавчого комітету Золотоніської міської ради з
перевірки стану та оцінки мобілізаційної готовності підприємств, установ та
організацій, що мають мобілізаційні завдання (замовлення) на особливий
період, та затвердити її склад згідно з додатком.
2. Роботу комісії організувати у відповідності до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 796дск «Про затвердження
Порядку проведення перевірок стану та оцінки мобілізаційної готовності
національної економіки, органів державної влади, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій,
адміністративно-територіальних одиниць України» та затверджених планів
перевірки стану мобілізаційної готовності.

3. Контрольні перевірки щодо усунення недоліків, виявлених під час
позапланової перевірки, проводити у терміни, встановлені за власним
рішенням.
4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на
відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Золотоніської
міської ради (Луща О.О.).
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник міського голови

Олексій Луща 23904

Олег МАСЛО

Додаток
до розпорядження міського голови
від 19.10.2021 № 156

СКЛАД
комісії виконавчого комітету Золотоніської міської ради з перевірки стану та
оцінки мобілізаційної готовності підприємств з надання комунальних послуг
(теплопостачання, водо поста чання і водовідведення), що мають
мобілізаційні завдання (замовлення) на території Золотоніської громади
ФЛОРЕНКО
Олександр Анатолійович

-

заступник
комісії;

міського

голови,

голова

ХАРІН
Артем Вікторович

-

начальник
управління
житловокомунального господарства, заступник
голови комісії;

ЛУЩА
Олексій Олексійович

-

начальник
відділу
з
питань
надзвичайних ситуацій, секретар комісії
Члени комісії:

ОСТРОГЛАЗОВА
Вікторія Володимирівна

-

начальник відділу
розвитку громади;

ДАЦЕНКО
Олександр Петрович

-

начальник
технічно-експлуатаційного
відділу управління житлово-комунального
господарства

АБРАМОВА
Ольга Петрівна

-

головний
спеціаліст
відділу
організаційного забезпечення, контролю
та кадрової роботи

Керуючий справами

прогнозування

та

Оксана ШАКУРА

