
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 22.08.2022  № 93 

м. Золотоноша 

 

Про організацію заходів з проведення позапланового огляду захисних споруд 

цивільного захисту КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” 

 

З метою визначення готовності захисних споруд цивільного захисту 

(найпростіших укриттів) КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” до 

роботи в умовах воєнного стану, своєчасного реагування на сигнали 

повітряної тривоги, забезпечення заходів з укриття медичного персоналу,  

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”, на виконання доручення 

обласної військової адміністрації від 19.08.2022 № 39-Д, враховуючи лист 

відділу з питань надзвичайних ситуацій (22.07.2022 № 1878), 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 (найпростіших укриттів) 

КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” згідно з додатком.  

2. Скласти акти оцінки будівель (приміщень) КНП „Золотоніська 

багатопрофільна лікарня” щодо можливості їх використання за 

призначенням, як найпростіших укриттів у термін до 24 серпня 2022 року.  

3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради (Луща О.О.) за результатами перевірки 

підготувати узагальнену інформацію.   

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Масла О.М.  

 

Секретар ради                                                                Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

Олексій Луща 23904 



  

 

         Додаток  

         до розпорядження міського голови  

         від 22.08.2022  № 93 
 

Склад 

комісії  з проведення позапланового огляду та визначення стану готовності 

захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів)  

КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня”.  

 

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) 

Веснін Ігор 

Володимирович 

- начальник управління архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин  

Карпенко Володимир 

Васильович           

- начальник Золотоніського управління ГУ  

Держпродспоживслужби в Черкаській області (за 

згодою) 

Насальська Лариса 

Олександрівна 

- Директор КНП „Золотоніська багатопрофільна 

лікарня” (за згодою) 

 

Керуючий справами       Оксана ШАКУРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


