ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29.11.2021 № 175
м. Золотоноша

Про створення та функціонування пунктів обігріву на території населених
пунктів Золотоніської міської територіальної громади
З метою організації заходів щодо попередження випадків
переохолодження людей, надання допомоги населенню у період низьких
температур, в першу чергу мало захищеним верствам, забезпечення реалізації
пріоритетних завдань щодо реагування на надзвичайні ситуації та
запобігання можливим наслідкам несприятливих погодних умов зимового
періоду, відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України,
протоколу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій від 24.11.2021 № 32, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Визначити місця для розгортання та функціонування стаціонарних
пунктів обігріву в населених пунктах Золотоніської міської територіальної
громади згідно з додатком.
2. Забезпечити Золотоніському центру надання соціальних послуг
(Неліна
Л.Т.),
КНП
„Золотоніська
баготопрофільна
лікарня”
(Насальська Л.О.), КП „Золотоніський МЦПМСД(СМ)” (Прокопчук О.С.):
- відповідне облаштування, розгортання та функціонування визначених
стаціонарних пунктів обігріву;
- призначення своїм наказом відповідальних осіб щодо здійснення
організаційних та практичних заходів по розгортанню роботи стаціонарних
пунктів обігріву;
- надання медичної допомоги постраждалим від переохолодження чи
обмороження, у разі потреби з дотриманням карантинних заходів в умовах
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.
3. Рекомендувати Золотоніському районному управлінню ГУ ДСНС
України в Черкаській області невідкладно, у разі виникнення надзвичайної
ситуації, та при ліквідації аварійних подій в сфері життєдіяльності громади, а
також при прогнозованому різкому зниженні температури повітря,

забезпечити розгортання тимчасових мобільних пунктів обігріву (за окремим
рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій виконавчого комітету Золотоніської міської ради).
4. Відділу зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Золотоніської
міської ради (Боченкова В.В.), старостам сіл громади забезпечити доведення
до населення інформації щодо адреси розташування та функціонування
пунктів обігріву через місцеві засоби масової інформації, соціальні мережі та
офіційний веб-сайт Золотоніської міської ради.
5. Керівникам суб’єктів господарювання, на базі яких створено пункти
обігріву:
- надати інформацію про створення та готовність до функціонування
стаціонарних пунктів обігріву в термін до 10.12.2021 року до відділу з
питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Золотоніської міської
ради на електронну адресу zolo.ns@ukr.net.
6. Відділу з питань надзвичайних ситуацій міськвиконкому (Луща О.О.),
забезпечити інформування комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій про роботу пунктів обігріву на території населених
пунктів громади.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Масла О.М.
Секретар ради

Олексій Луща 23904

Наталія СЬОМАК

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 29.11.2021 № 175

Перелік
визначених місць для розгортання та функціонування стаціонарних пунктів
обігріву в населених пунктах Золотоніської міської територіальної громади
№
п/п
1
2

3

4

5

6
7
8
9

Назва установи
м. Золотоноша
Цент надання соціальних послуг
Приймальне відділення КНП «Золотоніська
багатопрофілана лікарня»
с. Благодатне
Приміщення амбулаторії загальної практики
сімейної медицини
с. Деньги
Приміщення амбулаторії загальної практики
сімейної медицини
с. Коробівка
Приміщення амбулаторії загальної практики
сімейної медицини
с. Хвильово-Сорочин
Приміщення фельдшерсько-акушерського пункту
с. Кропивна
Приміщення фельдшерсько-акушерського пункту
с. Крупське
Приміщення фельдшерсько-акушерського пункту
с. Кедина Гора
Приміщення фельдшерського пункту
Керуючий справами

Адреса
вул. Благовіщенська, 87
вул. Лікарняна, 2
вул. Лесі Українки, 10
вул. Центральна, 129
вул. Чайки, 2
вул. Соборна, 22
вул. Лікарняна, 1
вул. Крупської, 28
вул. Шевченка, 63а
Оксана ШАКУРА

