УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
29.03.2017

Свалява

№

101

Про технічну інвентаризацію захисних споруд
цивільного захисту у 2017 2018 роках
Відповідно до статей 2, 13, 25 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, статті 19 Кодексу цивільного захисту України, наказу МНС
України 10.06.2009 № 390 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони
(цивільного захисту)” (із змінами), пункту 25 Порядку створення, утримання
фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017
року № 138, Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації
об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду від 24.05.2001
№ 127 (із змінами), листа МВС України від 06.02.2017 № 1610/01/14-2017 щодо
проведення у 2017
2018 роках технічної інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту, на виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації 27.03.2017 №136 „Про технічну інвентаризацію захисних споруд
цивільного захисту у 2017 – 2018 роках”, з метою належного проведення в
районі технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та її
повного завершення:
1. Утворити районну інвентаризаційну комісію з проведення технічної
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту у 2017 2018 роках у складі
згідно з додатком 1.
2. Затвердити план заходів щодо проведення у 2017
2018 роках на
території району технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту,
що додається.
3. Районній інвентаризаційній комісії спільно з районним відділом
управління ДСНС України в Закарпатській області:
1) забезпечити вжиття заходів щодо повного завершення упродовж 2017
2018 років технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту усіх
форм власності;
2) продовжити роботу з визначення, узагальнення та формування
єдиного переліку всіх пристосованих приміщень, найпростіших укриттів,
підвалів, що можуть бути використані для укриття населення. Розрахунки щодо
укриття здійснювати із урахуванням необхідності укриття усього населення,
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яке проживає на території району, без урахування населення, яке укривається у
сховищах та протирадіаційних укриттях;
3) щомісяця до 1 числа, наступного за звітним періодом, інформувати
управління цивільного захисту облдержадміністрації про хід проведення
технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту за формою згідно
з додатками 2, 3;
4) узагальнену інформацію про стан виконання цього розпорядження
подати в управління цивільного захисту облдержадміністрації до 10 січня 2019
року.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації 17.02.2015 № 44.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А. Дідович

Додаток 1
до розпорядження
29.03.2017 № 101
СКЛАД
районної інвентаризаційної комісії з проведення технічної інвентаризації
захисних споруд цивільного захисту у 2017 – 2018 роках
Голова комісії
РУСИН
Василь Павлович

перший заступник голови
державної адміністрації

районної

Заступник голови комісії
ТОКАРСЬКИЙ
Іван Іванович

начальник районного відділу управління
ДСНС України у Закарпатській області
(за згодою)
Секретар комісії

БАКА
Олександр Васильович

головний спеціаліст з питань цивільного
захисту апарату райдержадміністрації
Члени комісії:

БЕЛЛА
Іван Емерихович
ВАЛЬО
Руслан Васильович
ІВАШКОВИЧ
Віктор Вікторович
МИГОВИЧ
Любов Миколаївна

завідувач сектору з питань забезпечення
мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації
начальник відділу управління майном
району районної ради (за згодою)
завідувач сектору інфраструктури та
житлово – комунального господарства
райдержадміністрації
завідувач
сектору містобудування та
архітектури райдержадміністрації

Керівник апарату державної адміністрації

В.І Легеза

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
29.03.2017 № 101
щодо проведення у 2017

ПЛАН ЗАХОДІВ
2018 роках на території Свалявського району технічної інвентаризації
захисних споруд цивільного захисту

№
Найменування заходів
з/п
1. Передбачати в місцевих бюджетах на 2017 2018 роки
кошти для проведення технічної інвентаризації захисних
споруд цивільного захисту, що належать до комунальної
форми власності або перебувають у сфері управління
органів місцевого самоврядування
2.

Забезпечити укладення договорів для проведення
технічної інвентаризації захисних споруд як окремих
об’єктів нерухомого майна, що належать до комунальної
власності або перебувають у сфері управління органів
місцевого самоврядування

3.

Вжити вичерпних заходів щодо завершення технічної
інвентаризації захисних споруд державної та приватної
власності.
За
потреби
вжити
до
власників
(балансоутримувачів) захисних споруд визначених
чинним законодавством заходів адміністративного
впливу
Розробляти (коригувати) плани приведення захисних
споруд у готовність та утримання захисних споруд, із
включенням до них заходів щодо укомплектування їх
спеціальним та інженерно-технічним обладнанням і

4.

Відповідальні за виконання

Термін
виконання
Перший заступник голови державної Упродовж
адміністрації, головний спеціаліст з питань 2017 2018
цивільного захисту апарату райдержроків
адміністрації, виконкоми місцевих рад,
відділ управління майном району районної
ради (за згодою)
Перший заступник голови державної Упродовж
адміністрації, головний спеціаліст з питань 2017 2018
цивільного захисту апарату райдержроків
адміністрації, виконкоми місцевих рад,
відділ управління майном району районної
ради (за згодою)
Районний відділ управління ДСНС України Упродовж
у Закарпатській області (за згодою), 2017 2018
перший заступник голови державної
років
адміністрації, виконкоми місцевих рад
спільно із власниками (балансоутримувачами) захисних споруд
Перший заступник голови державної
Упродовж
адміністрації, головний спеціаліст з питань 2017 2018
цивільного захисту апарату райдержроків
адміністрації, виконкоми місцевих рад,
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визначення відповідальних за ці заходи

5.

Здійснювати оформлення речових прав на захисні
споруди як окремі об’єкти нерухомого майна

6.

Вжити відповідних заходів та здійснення контролю щодо
належного
оформлення
(уточнення)
балансоутримувачами захисних споруд необхідних
документів бухгалтерського обліку на захисну споруду як
окремий об’єкт нерухомого майна

7.

Здійснювати аналіз та у разі потреби (відсутній,
застарілий тощо) забезпечити розроблення (оформлення)
на кожну захисну споруду нового паспорта та облікової
картки. Подавати управлінню цивільного захисту
облдержадміністрації один примірник облікової картки та
паспорта (належним чином завіреної балансоутримувачем
копії)

районний відділ управління ДСНС України
у Закарпатській області (за згодою) спільно
із
власниками
(балансоутримувачами)
захисних споруд
Перший заступник голови державної До 25 грудня
адміністрації, головний спеціаліст з питань
2018 року
цивільного захисту апарату райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад
районної ради (за згодою)
Перший заступник голови державної До 25 грудня
адміністрації, головний спеціаліст з питань
2018 року
цивільного захисту апарату райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад,
районний відділ управління ДСНС України
у Закарпатській області (за згодою) спільно
із
власниками
(балансоутримувачами)
захисних споруд
Перший заступник голови державної До 5 грудня
адміністрації, головний спеціаліст з питань 2018 року
цивільного
захисту
апарату
на
райдержадміністрації, виконкоми місцевих проінвентарад, спільно із власниками (балансоутриризовані
мувачами) захисних споруд
споруди,
до 20 грудня
2018 року
на всі
споруди
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8.

Здійснювати уточнення та коригування за результатами Головний спеціаліст з питань цивільного До 20 грудня
технічної інвентаризації книг обліку захисних споруд
захисту апарату райдержадміністрації,
2018 року
виконкоми місцевих рад.
9. Здійснювати
узагальнення
результатів
технічної Перший заступник голови державної До 20 грудня
інвентаризації захисних споруд та подавати відповідні адміністрації, головний спеціаліст з питань
2018 року
звіти
управлінню
цивільного
захисту цивільного захисту апарату райдержоблдержадміністрації
адміністрації, виконкоми місцевих рад.
10. Передбачити під час формування місцевих бюджетів Перший заступник голови державної Упродовж
кошти для належного утримання захисних споруд, що адміністрації,
фінансове
управління 2017 2018
належать до комунальної власності або перебувають у райдержадміністрації, виконкоми місцевих
років
сфері управління органів місцевого самоврядування
рад, балансоутримувачі споруд
11. Вжити заходів щодо приведення у належний стан Перший заступник голови державної Упродовж
захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного адміністрації, головний спеціаліст з питань 2017 2018
призначення, пристосованих та найпростіших укриттів, цивільного захисту апарату райдержроків
що використовуються для колективного захисту людей, адміністрації, виконкоми місцевих рад,
та здійснити заходи щодо максимального пристосування УСЗН райдержадміністрації спільно із
всіх захисних споруд цивільного захисту для можливості власниками
(балансоутримувачами)
перебування у них осіб з інвалідністю
захисних споруд
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12. Забезпечити, за згодою власників (балансоутримувачів)
захисних споруд, проведення комплексних перевірок
стану їх готовності, а також вивчення стану інших
об’єктів, придатних для укриття населення на території
району (включаючи перевірку можливості приведення
захисної споруди у готовність відповідно до плану та
експлуатацію у режимі захисної споруди протягом шести
годин з перевіркою роботи у режимі чистої вентиляції і
фільтровентиляції), у тому числі здійснити перевірку на
предмет виявлення об’єктів із ускладненим доступом до
них осіб з інвалідністю.
Оприлюднити на власних інформаційних ресурсах
відповідні звіти про перевірку захисних споруд
цивільного захисту та інших об’єктів, придатних для
укриття населення на предмет виявлення об’єктів з
ускладненим доступом до них осіб з інвалідністю
13. Перевірити та за необхідності відкоригувати схеми
розміщення захисних споруд у розрізі населених пунктів,
на яких позначити закріплення мешканців житлових
будинків за захисними спорудами (укриттями), маршрути
висування населення до них, порядок отримання
населенням засобів індивідуального захисту тощо.
Зазначені схеми розмістити у кожному консультаційному
пункті з питань цивільного захисту.

Перший заступник голови державної До 20 грудня
адміністрації, головний спеціаліст з питань
2017 року
цивільного захисту апарату райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад,
районний відділ управління ДСНС України
у Закарпатській області (за згодою)

Перший заступник голови державної До 23 травня
адміністрації, головний спеціаліст з питань 2017 року
цивільного захисту апарату райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад,
районний відділ управління ДСНС України
у Закарпатській області (за згодою)
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14. З метою поінформованості населення забезпечити
розміщення на власних інформаційних ресурсах
відомостей про наявні захисні споруди цивільного
захисту, споруди подвійного призначення, пристосовані
та найпростіші укриття в населених пунктах, із
зазначенням обладнаних для перебування в них осіб з
інвалідністю

Перший заступник голови державної До 25 травня
адміністрації, виконкоми місцевих рад, 2017 року
відділ управління майном району районної
ради (за згодою), районний відділ
управління ДСНС України у Закарпатській
області (за згодою)

Додаток 2
до розпорядження
29.03.2017 № 101

8

9

10

11

12

13

14

Пропозиції щодо подальшого
використання
(термін усунення недоліків)

Потреба (шт.)

7

Кількість
згідно з технічною
документацією (шт.)

6

Балансова вартість
(тис. грн.)

5

Проведення технічної Інформація про потребу Оцінка
інвентаризації ЗСЦЗ в фільтровентиляційному стану
як об’єктів
обладнанні
готовності
нерухомого майна
(ФП, ФГ, РП тощо)
Технічний паспорт

4

Орган
управління
захисною
спорудою як
об’єктом
нерухомого
майна

Інвентаризаційна
справа №

3

Назва
об’єкта
(установи)

Місце
знаходження
юридичної особи

Адреса
розташування

2

Балансоутримувач (власник)

Код ЄДРПУ

Рік вводу в
експлуатацію

1

Захисна споруда
(сховище, протирадіаційне
укриття)
Обліковий номер

№
з/п

Коротка характеристика
(розташування (окремо,
вбудовано), клас (коеф.
захисту), місткість, термін
приведення у готовність,
використання у мирний час)

Узагальнена інформація про хід технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту
на території Свалявського району
(за станом на __________)

15

16

Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони), що перебувають у державній власності (на державних підприємствах, не увійшли до статутних фондів)
1.
Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони), що перебувають у комунальній власності
2.
Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони), що перебувають у приватній, колективній, іншій формі власності
3.

Назва посади

Керівник апарату державної адміністрації

Підпис

П.І.Б.

В.І. Легеза

Додаток 3
до розпорядження
29.03.2017 № 101
ВІДОМОСТІ
про найпростіші укриття, що використовуються для захисту населення на території Свалявського району

Назва посади

Керівник апарату державної адміністрації

Підпис

Стан приведення укриття
у готовність до захисту
населення

Відповідальний за
приведення укриття у
готовність

Перелік об’єктів
(установ, організацій,
житлових будинків),
працівники (мешканці) яких
укриваються в укритті

Цільове використання
об’єкта у мирний час

Кількість осіб, які
укриваються

Загальна площа укриття

Власник
(балансоутримувач)
укриття

Адреса
(місцезнаходження)
укриття

Вид укриття
(підвал, гірнича
виробітка, перекрита
щілина тощо)

№
з/п

Назва населеного
пункту

(за станом на __________)

П.І.Б.

В.І.Легеза

