
 

 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 29.12.2021 № 604 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

від 26.05.2021 № 237 „Про створення спеціалізованих служб цивільного захисту 

Золотоніської міської територіальної громади” 

  

З метою упорядкування спеціалізованих служб цивільного захисту 

Золотоніської міської територіальної громади у зв’язку з кадровими змінами, їх 

ефективного залучення для виконання робіт з ліквідації  можливих наслідків 

надзвичайних ситуацій, рятування життя людей та захисту їх здоров’я, 

відповідно до статті 25 Кодексу цивільного захисту України, Положення про 

спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 08.07.2015 № 469, керуючись    ст. 40 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

  

 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради від 26.05.2021 № 237 „Про створення спеціалізованих служб цивільного 

захисту Золотоніської міської територіальної громади”, виклавши додатки 1, 3 

у новій редакції (додається).  

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та відділ з питань надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради (Луща О.О.). 

 

 

Секретар ради                                                                       Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олексій Луща 23904 



                                                                                                                                                                                Додаток 1  

                                                                                                                                                                                до рішення виконавчого комітету  

                                                                                                                                                                                від 29.12.2021 № 604 
                                                                                                                                                                         

ПЕРЕЛІК 

спеціалізованих служб цивільного захисту Золотоніської ланки міської територіальної громади територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, бази  їх створення та організацій, що входять до їх складу 

№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Органи управління, підприємства, 

установи та організації, що 

утворюють спеціалізовані служби 

цивільного захисту 

 

Начальник спеціалізованої 

служби цивільного захисту 

Заступники начальника 

спеціалізованої служби цивільного 

захисту 

1. Спеціалізована служба 

енергетики 

 

  

 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради. 
 

Відокремлений структурний 

підрозділ „Золотоніські 

енергетичні мережі”  

ПАТ  „Черкасиобленерго”; 
 

ТОВ „380 8” 

Директор відокремленого 

структурного підрозділу 

„Золотоніські енергетичні 

мережі”  

ПАТ „Черкасиобленерго” 

 Головний інженер відокремленого 

структурного підрозділу 

„Золотоніські енергетичні мережі”  

ПАТ „Черкасиобленерго” 

2. Спеціалізована служба 

із захисту 

сільськогосподарських 

тварин і рослин 

Золотоніське Управління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Черкаській області 

 

Начальник Золотоніського 

Управління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Черкаській області 

Головний спеціаліст  

Золотоніського Управління ГУ 

Держпродспоживслужби  в 

Черкаській області 

3. Інженерна 

спеціалізована служба  

Управління архітектури, 

регулювання забудови та 

земельних відносин виконавчого 

комітету Золотоніської міської 

ради. 

ПрАТ „ Золотоношарембуд” 

Начальник управління 

архітектури, регулювання 

забудови та земельних 

відносин виконавчого 

комітету Золотоніської 

міської ради. 

Директор  

ПрАТ „ Золотоношарембуд” 

 

4. Спеціалізована 

комунально-технічна 

служба  

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради. 

Начальник управління 

житлово-комунального 

господарства виконавчого 

комітету Золотоніської 

Директор КП „Міський водоканал”, 

 

Начальник Золотоніського 

відділення АТ „Черкасигаз”    



№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Органи управління, підприємства, 

установи та організації, що 

утворюють спеціалізовані служби 

цивільного захисту 

 

Начальник спеціалізованої 

служби цивільного захисту 

Заступники начальника 

спеціалізованої служби цивільного 

захисту 

 

КП „Міський водоканал”; 
 

Золотоніське відділення АТ           

„Черкасигаз”    

міської ради. 

 

5. Спеціалізована служба 

матеріального 

забезпечення, 

торгівлі і харчування 

Відділ прогнозування та розвитку 

громади виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  
 

Золотоніське Рай СТ; 
 

ТОВ „Золотоніське споживче 

товариство” 

Начальник відділу 

прогнозування та розвитку 

громади  виконавчого 

комітету Золотоніської 

міської ради  

Голова правління Золотоніського 

Рай СТ, 

  

Голова ТОВ „Золотоніське 

споживче товариство”  

6. Спеціалізована медична 

служба  

 КНП „Золотоніська 

багатопрофільна лікарня”; 
 

КП „Золотоніський міський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги (сімейної медицини)”; 
 

Золотоніський центр надання 

соціальних послуг  

Директор   

КНП „Золотоніська 

багатопрофільна лікарня” 

 

Директор КП „Золотоніський 

міський центр первинної медико-

санітарної допомоги (сімейної 

медицини)” 

 

  

7. Спеціалізована служба 

зв’язку і оповіщення 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради. 
 

Дільниця мережі доступу № 223/3 

м. Золотоноша  Черкаської філії 

ПАТ „Укртелеком”    

Начальник відділу 

муніципального 

інспектування виконавчого 

комітету  Золотоніської 

міської ради 

 

Начальник Дільниці мережі доступу 

№ 223/3 м. Золотоноша Черкаської 

філії ПАТ „Укртелеком” 

 

  

8. Протипожежна 

спеціалізована служба  

Золотоніське РУ  ГУ  ДСНС 

України у Черкаській області 

 

Начальник Золотоніського 

РУ ГУ ДСНС України у 

Черкаській  області 

 

Начальник 6 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України  у Черкаській області 



№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Органи управління, підприємства, 

установи та організації, що 

утворюють спеціалізовані служби 

цивільного захисту 

 

Начальник спеціалізованої 

служби цивільного захисту 

Заступники начальника 

спеціалізованої служби цивільного 

захисту 

9. Спеціалізована служба 

транспортного 

забезпечення 

 Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради. 

 

ПрАТ „АТП 17112”    

Начальник технічно-

експлуатаційного відділу 

УЖКГ виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Директор ПрАТ „АТП 17112”    

 

 

10. Спеціалізована служба 

охорони громадського 

порядку 

Золотоніський районний відділ 

поліції ГУНП в Черкаській області 

Начальник Золотоніського 

районного відділу поліції 

ГУНП в Черкаській області 

Заступник начальника 

Золотоніського районного відділу 

поліції ГУНП в Черкаській області 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                                                    Оксана ШАКУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                Додаток 2 

                                                                                                                                                                                до рішення виконавчого комітету  

                                                                                                                                                                                від 29.12.2021 № 604 
 

Перелік 

сил спеціалізованих служб цивільного захисту Золотоніської міської територіальної громади 
№ 

з/п 

Найменування підрозділу та 

відомча (територіальна) належність 

Найменування 

формування 

Місце 

розташування та 

телефон 

К
іл

ь
к
іс

ть
 ф
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м

у
в
ан

ь
 

З
аг

ал
ь
н
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к
іл

ьк
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в
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к
л
ад

у
/т
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н
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и

 

З
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ал
ь
н

а 
ч
и

се
л
ь
н

іс
ть

 

ч
ер

го
в
о
ї 

зм
ін

и
/т

ех
н

ік
и

 

Завдання, що виконує 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Спеціалізована служба 

енергетики 

м. Золотоноша 

вул. Садовий 

проїзд, 8  

2-30-57 

2 18/5 4/2 Організація і проведення 

невідкладних аварійно-

відновлювальних робіт на 

електромережах в осередках 

ураження та районах 

стихійного лиха.  

 

 

Ліквідація наслідків 

надзвичайних ситуацій 

місцевого рівня на 

електромережах 

 Відокремлений структурний 

підрозділ „Золотоніські 

енергетичні мережі”  

ПАТ „Черкасиобленерго“ 

м. Золотоноша 

вул.Богодухівська, 

43  

2-33-00 

1 11/3 2/1 

ТОВ „380 8“ м. Золотоноша 

вул.Черкаська, 6а,  

тел. 2-22-08 
 

1 7/2 2/1 

2.  Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

Спеціалізована 

комунально-технічна 

служба 

м. Золотоноша 

вул. Садовий 

проїзд, 8  

2-30-57 

3 27/5 5/2 Ліквідація наслідків аварій, 

надзвичайних ситуацій 

місцевого рівня на 

каналізаційних мережах та 

системах холодного 

водопостачання та 

тепломережах 

 КП „Міський водоканал“ м. Золотоноша 

вул. Шевченка 156 

2-93-47 

2 20/4 3/1 



Золотоніське відділення  

АТ „Черкасигаз“  

м. Золотоноша 

вул. Обухова 60, б 

5-35-44 

1 7/1 2/1 Організація та здійснення 

організаційно-технічних 

заходів щодо підвищення 

стійкості газових мереж, 

проведення невідкладних 

аварійно-відновлювальних 

робіт на них та їх спорудах 

3.  Управління архітектури, 

регулювання забудови та 

земельних відносин виконавчого 

комітету Золотоніської міської 

ради 

 

 

Інженерна 

спеціалізована служба  

м. Золотоноша 

вул. Садовий 

проїзд, 8  

093 479 8290  

1 12/3 2/1 Організація інженерного 

забезпечення сил цивільного 

захисту в місцях їх 

розташування під час 

висування до зон надзвичайних 

ситуацій, зон можливого 

ураження та на визначені 

об’єкти для виконання робіт 

 ПрАТ „Золотоношарембуд“ 

 

 

 

м. Золотоноша 

вул.Новоселівська, 

60 

5-35-27 

1 12/3 2/1 Ведення аварійно-технічних 

робіт по відновленню доріг, 

мостів, організація будівництва  

проти повеневих, інших 

інженерних споруд 

спеціального призначення 

4.  Відділ прогнозування та розвитку 

громади виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Спеціалізована служба 

матеріального 

забезпечення, торгівлі 

і харчування 

 

м. Золотоноша 

вул. Садовий 

проїзд, 8  

2-38-50 

2 12/3 4/2 Розгортання пунктів 

харчування, продовольчого та 

речового забезпечення, 

підвезення та роздача пайків. 

 Золотоніське Рай СТ м. Золотоноша 

вул. Шевченка, 

153, тел. 5-30-60 

1 6/2 2/1 Розгортання пунктів речового 

забезпечення, підвезення та 

роздача пайків. 

ТОВ „Золотоніське міське 

споживче товариство“ 

м. Золотоноша 

вул. Шевченка, 

153,  

тел. 098 965 5742 

1 6/1 2/1 Розгортання пунктів 

харчування 

5.  КНП „Золотоніська 

багатопрофільна лікарня“ 
Спеціалізована 

медична служба  

 

м. Золотоноша 

вул. Лікарняна, 2, 

тел.5-50-02 

3 12/5 6/3 Організація медичного 

забезпечення, надання 

невідкладної медичної 



 КП „Золотоніський міський центр 

первинної медико-санітаної 

допомоги (сімейної медицини)“ 

 

 

м. Золотоноша 

 вул. Садовий 

проїзд, 3 

5-50-02 

1 4/2 2/1 допомогу постраждалим у разі 

виникнення надзвичайних 

ситуацій, забезпечення сил та 

підрозділів медичної служби 

лікарськими засобами, 

виробами медичного 

призначення, профілактичними 

засобами, препаратами крові 

тощо. 

Золотоніський територіальний  

центр соціальної допомоги 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

 

м. Золотоноша 

вул. 

Благовіщенська, 

87  

5-38-52 

1 6/2 2/1 

6.    Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Спеціалізована служба 

зв’язку і оповіщення 

м. Золотоноша 

вул. Садовий 

проїзд, 8  

2-32-69 

1 3/1 2/1 Організація взаємодії з 

центрами управління 

операторів телекомунікацій; 

забезпечення стійкого 

функціонування технічних 

засобів автоматизованих 

систем централізованого 

оповіщення, оповіщення про 

загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайних 

ситуацій органів виконавчої 

влади, суб’єктів 

господарювання, що 

розташовані в прогнозованій 

зоні ураження або братимуть 

участь у ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, а також 

населення, яке проживає в 

прогнозованій зоні ураження. 

 Дільниця мережі доступу  

№ 223/3 м. Золотоноша  Черкаської 

філії ПАТ „Укртелеком”    

м. Золотоноша 

вул. Черкаська, 24 

5-20-48 

1 3/1 2/1 

7. Золотоніське РУ ГУ ДСНС 

України у Черкаській області 

 

Протипожежна 

спеціалізована служба   

м. Золотоноша 

вул. Шевченка, 

105а 

5-27-03, 

„101“ 

1 38/6 6/2 Організація проведення 

спеціальної розвідки в місцях 

виникнення (загрози 

виникнення) надзвичайних 

ситуацій, шляхів руху сил 

цивільного захисту та 

маршрутів евакуації, 

проведення першочергових 

(невідкладних) робіт в 



осередках пожеж, їх гасіння, а 

також під час виникнення 

аварій, катастроф, стихійного 

лиха. 

8. Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Спеціалізована служба 

транспортного 

забезпечення  

 

м. Золотоноша 

вул. Садовий 

проїзд, 8  

2-38-50 

1 5/5 1/1 Розробка та здійснення заходів 

щодо забезпечення 

функціонування дорожнього 

господарства в умовах 

стихійного лиха, у разі 

виникнення аварії, катастрофи, 

іншої надзвичайної ситуації 

техногенного та природного 

характеру, під час ліквідації їх 

наслідків 

ПрАТ „АТП 17112“, м. Золотоноша 

вул. Обухова, 68 б 

5-26-84 

1 5/5 1/1 Забезпечення перевезення 

згідно з планами реагування на 

надзвичайні ситуації та 

планами цивільного захисту на 

особливий період, перевезення 

під час проведення заходів з 

евакуації населення, підвезення 

(вивезення) робочих змін, 

відповідно до рішень штабу з 

ліквідації надзвичайної 

ситуації. 

9. Золотоніський районний відділ 

поліції ГУНП України в 

Черкаській області 

Спеціалізована служба 

охорони громадського 

порядку  

м. Золотоноша 

вул. Січова, 3  

5-20-33 

5-25-52 

1 / 4/2 Забезпечують, відповідно до 

компетенції, дотримання 

публічного (громадського) 

порядку, безпеки дорожнього 

руху в зонах виникнення 

надзвичайних ситуацій та 

охорони майна, що залишилося 

без нагляду. 



10. Золотоніське Управління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Черкаській області 

 

Спеціалізована служба 

із захисту 

сільськогосподарських 

тварин і рослин 

м. Золотоноша 

вул. Черкаська, 95 

5-2079 

1 / 1/1 Організація та виконання 

заходів захисту 

сільськогосподарських 

рослин, продукції 

тваринництва, продовольства, 

фуражу та джерел 

водопостачання в сільській 

місцевості.  

Розроблення і здійснення 

ветеринарно-санітарних, 

профілактичних та 

протиепізоотичних заходів, 

спрямованих на підтримання 

стійкого епізоотичного 

благополуччя в громаді. 

Організація спостереження і 

лабораторного контролю за 

зараженістю об’єктів 

ветеринарного нагляду 

радіоактивними і токсичними 

речовинами та бактеріальними 

засобами, ліквідація епізоотій. 

 

 

Керуючий справами                                                                                                                                    Оксана ШАКУРА  


