
  

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 18.04. 2022 № 49 

   м. Золотоноша 

 

Про переведення економіки Золотоніської територіальної громади на 

функціонування в умовах особливого періоду  

 

З метою забезпечення організованого переведення Золотоніської 

міської територіальної громади на режим особливого періоду, відповідно до 

законів України „Про правовий режим воєнного стану“,„Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію“, Указу Президента України від 16.05.1996 

№ 352/96 „Про Положення про порядок проведення мобілізації“, Указу 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану 

в Україні“, затвердженого Законом України „Про затвердження Указу 

Президента України „Про введення воєнного стану в Україні“ від 24.02.2022 

№ 2102-IX, Указу Президента України від 24.02.2022 № 68/2022 „Про 

утворення військових адміністрацій“, розпорядження Черкаської обласної 

військової адміністрації від 28.02.2022     № 87 „Про переведення економіки 

Черкаської області на функціонування в умовах особливого періоду“, 

керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Перевести економіку Золотоніської міської територіальної громади на 

функціонування в умовах особливого періоду для забезпечення 

безперебійного задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових 

формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, сил цивільного 

захисту (далі – ЗСУ), функціонування національної економіки та системи 

забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.  

2. Увести в дію Мобілізаційний план м. Золотоноша.   

 3. Керівників підприємств, установ, організацій територіальної громади, 

керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради: 

1) ввести в дію мобілізаційні плани підприємств, установ, організацій, 

структурних підрозділів виконавчого комітету Золотоніської міської ради; 



2) привести підприємства, установи і організації (далі – підприємства), 

яким встановлені мобілізаційні завдання, до роботи з функціонування в 

умовах особливого періоду, відкоригувати (у разі потреби) виконання 

завдань поточного виробництва, які перешкоджають виконанню 

мобілізаційних завдань (замовлень) та перейти на випуск продукції згідно з 

мобілізаційними планами підприємств; 

3)  забезпечити стале функціонування економіки громади в умовах 

особливого періоду, та у разі потреби здійснити перерозподіл трудових 

ресурсів; 

4) забезпечити заброньованим військовозобов’язаним, які задіяні  

у виробництві продукції та наданні послуг, визначених мобілізаційними 

завданнями (замовленнями) для задоволення потреб ЗСУ, та посадовим 

особам органів місцевого самоврядування посвідчення про відстрочку від 

призову до ЗСУ; 

5) забезпечити технічне прикриття та відновлення у разі потреби 

важливих промислових об’єктів галузей економіки громади, які здійснюють 

виробництво продукції, надання послуг для задоволення потреб ЗСУ, 

національної економіки та населення; 

6) здійснити інші заходи, визначені мобілізаційними планами  

та заходами правового режиму воєнного стану. 

4. Відділу з питань надзвичайних ситуацій забезпечити готовність до 

використання за призначенням запасного пункт управління виконавчого 

комітету. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Секретар ради           Наталія СЬОМАК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олексій Луща 23904 


