
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 07.02.2022  № 13 

м. Золотоноша 

 

Про організацію заходів з проведення позапланового огляду захисних споруд 

цивільного захисту 

 

З метою визначення можливості використання для укриття населення 

Золотоніської міської територіальної громади захисних споруд цивільного 

захисту, як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів,  

відповідно до вимог ст. 19, 32 Кодексу цивільного захисту України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 „Деякі питання 

використання захисних споруд цивільного захисту”, рішення регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 25.01.2022 (протокол № 2), керуючись п. п. 7, 20 ч. 4 ст. 42 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Затвердити склад комісії з позапланового огляду та визначення стану 

готовності захисних споруд цивільного захисту (споруд подвійного 

призначення та найпростіших укриттів) для укриття населення, які 

розташовані на території Золотоніської міської громади, згідно з додатком 1.  

2. Затвердити графік проведення позапланового огляду захисних споруд 

цивільного захисту (споруд подвійного призначення та найпростіших 

укриттів), які розташовані на території Золотоніської міської громади, згідно 

з додатком 2. 

3. Скласти акти обстеження будівель для встановлення можливості 

використання для укриття населення, як споруд подвійного призначення, 

найпростіших укриттів у термін до 14 лютого 2022 року.  

4. Відділу з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради (Луща О.О.) до 14 лютого 2022 року за 

результатами перевірки підготувати узагальнену інформацію.   

5. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти 

на першого заступника міського голови Масла О.М., контроль за виконанням 

розпорядження залишаю за собою.  

 

Секретар ради             Наталія СЬОМАК 

Олексій Луща 23904 



  

 

         Додаток 1 

         до розпорядження міського голови  

         від 07.02.2022  № 13 
 

Склад 

комісії з позапланового огляду та визначення стану готовності захисних 

споруд цивільного захисту (споруд подвійного призначення та найпростіших 

укриттів) для укриття населення, які розташовані на території  

Золотоніської міської громади  

 

Масло Олег 

Михайлович 

- перший заступник міського голови  

Луща Олексій 

Олексійович 

- начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій 

Луценко Роман 

Миколайович 

- начальник відділу цивільного захисту 

Золотоніського РУ ГУ ДСНС України в 

Черкаській області (за згодою) 

Коваль Альона 

Іванівна 

- головний фахівець відділу цивільного захисту 

Золотоніського РУ ГУ ДСНС України в 

Черкаській області (за згодою) 

Даценко Олександр 

Петрович 

- начальник технічно-експлуатаційного відділу 

управління житлово-комунального господарства 

Омельченко Максим 

Олександрович           

- головний спеціаліст управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних відносин 

Члени комісії - представники підприємств, установ, організацій 

балансоутримувача захисної споруди цивільного 

захисту (за згодою) 

 

Керуючий справами       Оксана ШАКУРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 2 

до розпорядження міського голови  

від 07.02.2022  № 13 
 

Графік  

проведення позапланового огляду захисних споруд цивільного захисту 

(споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів), які розташовані на 

території Золотоніської міської територіальної громади 

 

№ 

п/п 

Назва об’єкта (установи), 

підприємства, власника, 

балансоутримувач 

Адреса розташування  Термін 

провед

ення 

1 Заклад дошкільної освіти 

„Струмочок” 

м.Золотоноша,  

вул. Лепсе, 18 

7-8 

лютого 

2 
Заклад дошкільної освіти „Веселка” 

м.Золотоноша,  

вул. Шепелівська, 14Г 

7-8 

лютого 

3 
Заклад дошкільної освіти „Берізка” 

м.Золотоноша,  

вул. Новоселівська, 38 

7-8 

лютого 

4 Заклад дошкільної освіти 

„Ромашка” 

м.Золотоноша,  

вул. Незалежності, 75 

7-8 

лютого 

5 
Заклад дошкільної освіти „Ялинка” 

м.Золотоноша,  

вул. Шевченка, 185 

7-8 

лютого 

6 
Спеціалізована школа № 1 

м.Золотоноша,  

вул. Черкаська, 12 

9-10 

лютого 

7 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 5 

м.Золотоноша,  

вул. Баха, 57 

9-10 

лютого 

8 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 6 

м.Золотоноша,  

вул. Благовіщенська, 

96А 

9-10 

лютого 

9 
Гімназія ім. С.Д. Скляренка  

м.Золотоноша,  

вул. Черкаська, 54 

9-10 

лютого 

10 
Будинок дитячої та юнацької 

творчості 

м.Золотоноша,  

вул. Садовий проїзд, 

10 

9-10 

лютого 

11 

Центр надання соціальних послуг 

м.Золотоноша,  

вул. Благовіщенська, 

87 

11 

лютого 

12 

 Міський будинок культури 
м.Золотоноша,  

вул. Садовий проїзд, 4 

11 

лютого 

                                                                                                                                                                                                  

Керуючий справами                                                                 Оксана ШАКУРА   


