ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Ужгород

02.09.2019

№ 471

Про фонд захисних споруд цивільного захисту
Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, пункту 19 Порядку створення, утримання фонду захисних
споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138 „Деякі питання
використання
захисних
споруд
цивільного
захисту”,
резолюції
Прем’єр-міністра України від 10.04.2019 № 8924/1/1-19 до листа МВС України
від 11.03.2019 № 3258/01/35-2019, наказу Міністерства внутрішніх справ
України 09.07.2018 № 579 „Про затвердження вимог з питань використання та
обліку фонду захисних споруд цивільного захисту”, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/32331, з метою
впорядкування документального обліку захисних споруд цивільного захисту,
проведення комплексу заходів щодо забезпечення належного функціонування
захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування
необхідними засобами цивільного захисту і майном:
1. Затвердити розбивку номерних рядів захисних споруд цивільного
захисту за кожною адміністративно-територіальною одиницею області згідно із
запровадженою системою нумерації та в межах виділеного Закарпатській
області номерного ряду 24000 – 27999:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

м. Ужгород
м. Мукачево
м. Берегово
Берегівський район
Великоберезнянський район
Виноградівський район
Воловецький район
Іршавський район
Міжгірський район
Мукачівський район
Перечинський район
Рахівський район
Свалявський район
Тячівський район
Ужгородський район
м. Чоп

24000 – 24399;
24400 – 24699;
24700 – 24899;
24900 – 24999;
25000 – 25099;
25100 – 25199;
25200 – 25499;
25500 – 25799;
25800 – 25999;
26000 – 26399;
26400 – 26599;
26600 – 26899;
26900 – 27099;
27100 – 27399;
27400 – 27649;
27650 – 27699;

2
1.17. м. Хуст
1.18. Хустський район

27700 – 27849;
27850 – 27999.

2. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:
2.1. У місячний термін привести нумерацію захисних споруд цивільного
захисту у відповідність до затвердженої розбивки номерних рядів визначеного
номерного ряду.
2.2. Здійснити складання документів паперового обліку захисних споруд
цивільного захисту за встановленими зразками за формами згідно з додатками
2, 3, 4 до Вимог (паспорти та облікові картки захисних споруд, на яких технічну
інвентаризацію завершено, книги обліку захисних споруд цивільного захисту)
та подати їх завірені копії і треті примірники облікових карток управлінняю
цивільного захисту облдержадміністрації до 1 жовтня 2019 року.
3. Затвердити комплекс заходів щодо забезпечення належного
функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх
доукомплектування (відновлення) необхідними засобами цивільного захисту і
майном на території Закарпатської області, що додається.
4. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам забезпечити:
4.1. Доведення на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці до об’єднаних територіальних громад та кожного балансоутримувача
захисних споруд цивільного захисту вимог цього розпорядження та
затвердженого комплексу заходів.
4.2. Визначення потреби фонду захисних споруд, прийняття рішень щодо
подальшого їх використання та виключення захисних споруд із фонду таких
споруд за встановленим порядком, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, згідно з наказом МВС
України, враховуючи вимоги щодо виконання вищезазначеного комплексу
заходів у визначені терміни.
5. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам, виконавчих
органів об’єднаних територіальних громад, управлінню ДСНС України у
Закарпатській області, навчально-методичному центру цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Закарпатської області, Комунальній установі
„Управління спільною власністю територіальних громад” Закарпатської
обласної ради інформувати про хід виконання заходів за формою, що
додається, управління цивільного захисту облдержадміністрації до 5 січня 2021
року щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, упродовж
2019 – 2020 років.
6. Управлінню цивільного захисту облдержадміністрації за результатами
проведеної роботи впорядкувати документальний облік захисних споруд
цивільного захисту на регіональному рівні та подати облдержадміністрації
узагальнену інформацію до 10 лютого 2021 року.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова державної
адміністрації

Ігор БОНДАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
02.09.2019 № 471
КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ
щодо забезпечення належного функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням
та їх доукомплектування (відновлення) необхідними засобами цивільного захисту і майном
на території Закарпатської області
Комплекс заходів розроблено на виконання указів Президента України від 12 березня 2015 року № 139/2015 „Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року „Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки
України”, від 25 січня 2019 року № 17/2019 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року
„Щодо підсумків введення воєнного стану в Україні”, з урахуванням резолюції Прем’єр-міністра України від 10.04.2019
№ 8924/1/1-19 до листа МВС України від 11.03.2019 № 3258/01/35-2019 стосовно виконання відповідного комплексу заходів.
Реалізація цих заходів має на меті забезпечення належного функціонування захисних споруд цивільного захисту за
призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном за результатами проведення технічної
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.
Комплекс заходів спрямований на:
забезпечення приведення існуючого фонду захисних споруд цивільного захисту у відповідність до діючої законодавчої та
нормативно-правової бази у сфері створення, утримання та використання захисних споруд цивільного захисту (далі – захисні
споруди);
координацію та визначення пріоритетних напрямів діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування щодо збереження, утримання та розвитку фонду захисних споруд;
відновлення функціонування захисних споруд, інших споруд фонду захисних споруд, доукомплектування їх необхідними
засобами цивільного захисту і майном, забезпечення готовності фонду захисних споруд до використання за призначенням.

2
№
з/п
1.

2.

Найменування заходу

Відповідальні
виконавці
Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
(за згодою),
виконавчі органи
об’єднаних
територіальних
громад
(за згодою)

Уточнення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту за кожною
адміністративно-територіальною одиницею (балансоутримувачем). Проведення роботи щодо визначення на
території відповідних адміністративнотериторіальних одиниць захисних
споруд цивільного захисту (сховищ,
протирадіаційних укриттів), до яких
застосовуються
Вимоги
щодо
визначення критеріїв неможливості
подальшого утримання та експлуатації
захисних споруд цивільного захисту,
затверджені наказом МВС України
09.07.2018 № 579 „Про затвердження
вимог з питань використання та обліку
фонду захисних споруд цивільного
захисту”,
зареєстрованим
у
Міністерстві юстиції України 30 липня
2018 року за № 879/32331 (далі –
Вимоги), та можуть бути виключені із
фонду захисних споруд цивільного
захисту
Виключення із обліку фонду захисних Райдержадміністрації,
споруд об’єктів, що були поставлені на
міськвиконкоми
облік із порушеннями (відсутні за
(за згодою),
фактом як об’єкти нерухомості,
виконавчі органи

Термін
виконання
До 1 жовтня
2019 року

До 9 жовтня
2019 та 2020
років

Очікуваний результат
Уточнення обліку фонду захисних споруд
цивільного захисту

Уточнення обліку фонду захисних споруд
цивільного захисту (виключення із обліку
фонду захисних споруд об’єктів, що були
поставлені на облік із порушеннями)

3
№
з/п

3.

4.

5.

Найменування заходу

Відповідальні
виконавці
об’єднаних
територіальних
громад
(за згодою)

розміщені у приватних одноквартирних
житлових
(садибних)
будинках,
пам’ятках історії та архітектури,
спорудах, функціональне призначення
яких
не
передбачає
тривалого
перебування у них людей тощо, згідно
з алгоритмом дій (лист облдержадміністрації 08.05.2018 № 2447/06-11)
Виключення із обліку фонду захисних Райдержадміністрації,
споруд об’єктів згідно з Вимогами.
міськвиконкоми
Вирішення питання щодо подальшого
(за згодою),
використання
захисних
споруд,
виконавчі органи
визначених
в
установленому
об’єднаних
законодавством порядку безхазяйними,
територіальних
повністю зруйнованих, а також
громад
подальше утримання та використання
(за згодою)
яких є технічно неможливим та/або
еконо-мічно недоцільними
Здійснити визначення потреб фонду Райдержадміністрації,
захисних споруд та провести розрахунміськвиконкоми
ки укриття населення без врахування
(за згодою),
як придатних до укриття населення
виконавчі органи
захисних споруд, що не пройшли
об’єднаних
технічної інвентаризації, незалежно від
територіальних
їх фактичного технічного стану
громад (за згодою)
Забезпечити оформлення книг обліку Райдержадміністрації,
захисних споруд (сховищ, протирадіаміськвиконкоми,

Термін
виконання

Очікуваний результат

Постійно за
потреби

Уточнення обліку фонду захисних споруд
цивільного захисту (виключення із обліку
фонду захисних споруд об’єктів згідно з
Вимогами

До 9 жовтня
2019 року

Визначення реальної потреби щодо
кількості та місткості захисних споруд,
необхідних для укриття населення, з
урахуванням
результатів
технічної
інвентаризації

До 9 жовтня
2019 року

Коригування книг обліку захисних споруд
(сховищ, протирадіаційних укриттів) з

4
№
з/п

6.

7.

8.

9.

Найменування заходу

Відповідальні
виконавці
виконавчі органи
об’єднаних
територіальних
громад
(за згодою)
Райдержадміністрації,
міськвиконкоми

ційних
укриттів)
за
формою,
визначеною додатком 4 до Вимог,
щодо забезпечення нумерації та
здійснення паперового обліку фонду
захисних споруд цивільного захисту
Відкоригувати
плани
цивільного
захисту на особливий період з
урахуванням проведених розрахунків
укриття населення
Забезпечити
зберігання
наявних Райдержадміністрації,
облікових документів (паспорти та
міськвиконкоми,
облікові картки) на захисні споруди,
виконавчі органи
що не пройшли технічної інвентариоб’єднаних
зації, окремо від облікових документів,
територіальних
складених на захисні споруди, технічну
громад
інвентаризацію яких завершено
(за згодою)
Забезпечити
складання
кожним Райдержадміністрації,
балансоутримувачем документів папеміськвиконкоми,
рового
обліку
захисних
споруд
виконавчі органи
цивільного захисту (паспорти та
об’єднаних
облікові картки захисної споруди), що
територіальних
пройшли технічну інвентаризацію, з
громад
урахуванням визначеної їх розбивки
(за згодою)
номерних рядів за формою згідно з
додатками 2, 3 Вимог
Направити до відповідних виконавчих Райдержадміністрації
органів об’єднаних територіальних

Термін
виконання

Очікуваний результат
урахуванням здійснення записів про
захисні споруди, що не пройшли технічної
інвентаризації

До 9 жовтня
2019 року

Уточнення основних показників планів
цивільного захисту на особливий період

До 9 жовтня
2019 року

Забезпечення якісного ведення документів
паперового обліку захисних споруд, що
пройшли технічну інвентаризацію, а також
на яких технічну інвентаризацію не
завершено

До 9 жовтня
2019 року

Приведення документів паперового обліку
захисних споруд, що пройшли технічну
інвентаризацію (паспорти та облікові
картки захисної споруди цивільного
захисту), у відповідність до визначеної їх
розбивки номерних рядів та форм

До 9 жовтня
2019 року

Забезпечення
об’єднаних

виконавчих
територіальних

органів
громад

5
№
з/п

Найменування заходу

громад належним чином завірені копії
облікових документів, що зберігаються
у районних державних адміністраціях
10. Прийняти облікові документи захисних
споруд (паспорти та облікові картки
захисної споруди цивільного захисту),
завести книги обліку захисних споруд

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Очікуваний результат
наявними
обліковими
документами
захисних споруд цивільного захисту

Виконавчі органи
об’єднаних
територіальних
громад
(за згодою)
Виконавчі органи
об’єднаних
територіальних
громад
(за згодою)

11. Забезпечити ведення документального
обліку захисних споруд, розташованих
на території об’єднаних територіальних
громад, належне зберігання облікових
документів захисних споруд (паспорт,
облікова картка) згідно з Вимогами
12. Відкориговані книги обліку захисних Райдержадміністрації,
споруд, паспорти та облікові картки
міськвиконкоми
захисних споруд, що пройшли технічну
інвентаризацію, подати управлінню
цивільного захисту облдержадміністрації в електронному та паперовому
вигляді
13. Завершити
проведення
технічної Райдержадміністрації,
інвентаризації
захисних
споруд,
міськвиконкоми
технічну інвентаризацію яких не спільно із органами
проведено у попередні роки. За
місцевого
результатом проведення технічної
самоврядування,
інвентаризації
захисних
споруд
суб’єкти

До 5
листопада
2019 року

Запровадження
належного
документального
обліку
захисних
споруд,
розташованих на території об’єднаних
територіальних громад

Постійно

Забезпечення ведення докумен-тального
обліку захисних споруд, розташованих на
території
об’єднаних
територіальних
громад, належного зберігання облікових
документів захисних споруд цивільного
захисту
Уточнення паперового обліку захисних
споруд цивільного захисту регіонального
рівня

До 9 жовтня
2019 року

Упродовж
2019 – 2020
років

Завершення
проведення
технічної
інвентаризації
захисних
споруд.
Визначення технічного стану та стану
готовності наявного фонду захисних
споруд,
прийняття
рішень
щодо
подальшого
використання
захисних

6
№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні
виконавці
господарювання –
балансоутримувачі
захисних споруд
(за згодою)

невідкладно подавати управлінню
цивільного
захисту
облдержадміністрації в паперовому вигляді
примірники карток (оригінали) та
завірені копії паспортів захисних
споруд за формами згідно з додатками
2, 3 Вимог
14. Забезпечити подальше ведення на Райдержадміністрації,
місцевому рівні узагальненого обліку
міськвиконкоми,
захисних споруд цивільного захисту,
виконавчі органи
обліку споруд подвійного призначення та
об’єднаних
найпростіших укриттів за встановленими
територіальних
зразками та формами (додатки 2, 3, 4, 5
громад
Вимог щодо забезпечення нумерації та
(за згодою)
здійснення паперового обліку фонду
захисних споруд цивільного захисту)
15. Забезпечити внесення змін до існуючих Райдержадміністрації,
або розроблення нових місцевих
міськвиконкоми
програм, спрямованих на забезпечення спільно із органами
захисту населення і територій від
місцевого
надзвичайних ситуацій, з урахуванням
самоврядування,
заходів із утримання та ремонту
суб’єкти
захисних споруд, залучення для їх
господарювання –
фінан-сування усіх не заборонених балансоутримувачі
законодавством джерел фінансування
захисних споруд
(за згодою)

Термін
виконання

Очікуваний результат
споруд, що перебувають на обліку

Постійно

Запровадження та подальше ведення
паперового обліку фонду захисних споруд
цивільного захисту за встановленими
зразками та формами

До 9 жовтня
2019 – 2020
років

Розроблення заходів із відновлення
функціонування і подальше утримання
захисних споруд та залучення для їх
фінансування
усіх
не
заборонених
законодавством джерел фінансування

7
№
Найменування заходу
Відповідальні
Термін
з/п
виконавці
виконання
16. Врахувати видатки на утримання та Райдержадміністрації, Постійно під
приведення у готовність захисних
міськвиконкоми
час складення
споруд під час складення бюджетних спільно із органами
бюджетних
запитів та формування бюджетів усіх
місцевого
запитів та
рівнів для виконання заходів місцевих
самоврядування
формування
програм
(за згодою)
бюджетів
17. Подати управлінню цивільного захисту Райдержадміністрації, До 9 жовтня
облдержадміністрації копії затверджеміськвиконкоми
2019 – 2020
них місцевих програм, які розроблено
років
(відкориговано) із урахуванням заходів
з утримання та ремонту захисних
споруд
18. Скласти (розробити) на кожну захисну Райдержадміністрації, До 9 жовтня
споруду, технічну інвентаризацію якої
міськвиконкоми,
2019 – 2020
завершено, план приведення захисної
суб’єкти
років
споруди у готовність до використання
господарювання –
за призначенням за формою згідно з балансоутримувачі
додатком 14 до Вимог щодо утримання
захисних споруд
та експлуатації захисних споруд
(за згодою)
цивільного захисту
19. Забезпечити розроблення інтерактивних Райдержадміністрації,
карт розташування фонду захисних
міськвиконкоми
споруд цивільного захисту (проти- спільно із органами
радіаційні укриття, сховища, най- місцевого самовряпростіші укриття, споруди подвійного дування, управління
призначення) та розміщення відповідних
ДСНС України у

До 9 жовтня
2019 – 2020
років

Очікуваний результат
Забезпечення фінансування заходів на
відновлення функціонування та подальше
утримання захисних споруд

Опрацювання заходів щодо подальшого
утримання захисних споруд

Забезпечення своєчасного приве-дення
захисних споруд у готовність до
використання за призначенням

Збільшення доступності населення до
інформації щодо розташування місць
укриття
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні
виконавці
Закарпатській області
(за згодою)
Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
спільно із органами
місцевого
самоврядування,
суб’єкти
господарювання,
управління ДСНС
України у
Закарпатській області
(за згодою)

Термін
виконання

карт на загальнодоступних інформаційних ресурсах офіційних веб-сайтів
20. Провести обстеження приміщень і
До 9 жовтня
споруд підземного простору, примі2019 – 2020
щень у підземних, підвальних та
років
цокольних поверхах будівель і споруд
різного призначення для встановлення
можливості їх використання як споруд
подвійного
призначення
та
найпростіших укриттів. Включити
обстежені приміщення і споруди до
фонду захисних споруд за згодою з їх
власниками (органами управління),
здійснювати
ведення
відповідних
обліків
21. Здійснити
уточнення
розрахунків Райдержадміністрації, Щороку до 20
укриття населення у фонді захисних
міськвиконкоми,
листопада,
споруд з урахуванням результатів
суб’єкти
за станом на
технічної
інвентаризації
захисних
забезпечення
5 листопада
споруд (виключивши споруди, що не цивільного захисту
пройшли технічну інвентаризацію),
(за згодою)
визначенням потреби фонду захисних
споруд та подати відомості про стан
укриття населення у фонді ЗСЦЗ за
формою 4/1/СІЗЦЗ Примірного табеля
термінових донесень

Очікуваний результат

Задоволення потреб фонду захисних
споруд та забезпечення укриття у ньому
100 відс. населення

Забезпечення звітності про стан укриття
населення у фонді ЗСЦЗ. Забезпечення
щорічного коригування планів цивільного
захисту на особливий період
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№
Найменування заходу
Відповідальні
з/п
виконавці
22. Враховувати
вимоги
інженерно- Райдержадміністрації,
технічних заходів цивільного захисту
міськвиконкоми
щодо створення фонду захисних спільно із органами
споруд цивільного захисту під час
місцевого саморозроблення
та
затвердження
врядування,
містобудівної документації усіх рівнів,
управління
видачі вихідних даних на будівництво
облдержадміністрації:
містобудування та
архітектури
цивільного захисту
23. З метою оперативного прийняття Райдержадміністрації,
рішень щодо будівництва швидкоміськвиконкоми
споруджуваних захисних споруд та спільно із органами
найпростіших укриттів у разі настання
місцевого
особливого
періоду
забезпечити
самоврядування,
визначення:
відповідні суб’єкти
видів, кількості, місткості, місць
господарювання
будівництва таких споруд;
(за згодою),
проектувальників їх будівництва;
інженерна
обсягів створення резервів будівельтериторіальна
них матеріалів та обладнання для їх
спеціалізована
будівництва;
служба цивільного
суб’єктів господарювання щодо захисту (управління
зберігання будівельних матеріалів та
капітального
обладнання;
будівництва
укладення відповідних правочинів
облдержадміні(договорів на проектування, зберігання,
страції)

Термін
виконання
Постійно

До 10 грудня
2020 року та
невідкладно
у разі
настання
особливого
періоду

Очікуваний результат
Створення передумов для задоволення
потреб фонду захисних споруд та
забезпечення укриття у ньому 100 відс.
населення

Коригування планів цивільного захисту на
особливий період.
Задоволення потреб фонду захисних
споруд та забезпечення укриття у ньому
100 відс. населення .
Забезпечення прийняття оперативних
рішень
щодо
будівництва
швидкоспоруджуваних захисних споруд з
настанням особливого періоду
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні
виконавці

будівництво) з відповідними суб’єктами господарювання
24. Проводити тренування з особовим Райдержадміністрації,
складом формувань (відповідальними
міськвиконкоми
особами) для обслуговування фонду спільно із органами
захисних споруд з приведення об’єктів
місцевого
такого фонду у готовність до
самоврядування,
прийняття населення на випадок відповідні суб’єкти
виникнення надзвичайних ситуацій з
господарювання –
практичним відпрацюванням заходів, балансоутримувачі
пов’язаних із підготовкою таких
захисних споруд
споруд до заповнення
(за згодою)
25. Проводити навчання населення діям у Райдержадміністрації,
надзвичайних ситуаціях, зокрема, щодо
міськвиконкоми
порядку заповнення захисних споруд спільно із органами
та перебування у них
місцевого самоврядування,
управління ДСНС
України у
Закарпатській області
(за згодою),
навчальнометодичний центр
цивільного захисту та
безпеки
життєдіяльності
Закарпатської області

Термін
виконання

Очікуваний результат

Щороку
за окремими
планами

Забезпечення готовності фонду захисних
споруд до прийняття населення

Щороку
за окремими
планами

Поінформованість населення щодо його
дій у разі необхідності укриття у фонді
захисних споруд
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні
виконавці
(за згодою)
26. Подавати
управлінню
цивільного Райдержадміністрації,
захисту
облдержадміністрації
в
міськвиконкоми
паперовому вигляді примірники карток
(оригінали) та завірені копії паспортів
захисних
споруд,
щодо
яких
проводилася робота з технічної
інвентаризації
та
коригування
паперового
обліку,
а
також
відкориговані книги обліку захисних
споруд,
споруд
подвійного
призначення та найпростіших укриттів
в електронному та паперовому вигляді
27. Здійснювати державний нагляд та
Управління ДСНС
контроль за створенням, утриманням та
України у
використанням
фонду
захисних Закарпатській області
споруд. Вживати заходів реагування до
(за згодою),
балансоутримувачів
(органів райдержадміністрації,
управління,
власників)
захисних
міськвиконкоми
споруд,
насамперед
тих,
що спільно із органами
знаходяться у стані, не готовому до
місцевого
використання
за
призначенням,
самоврядування
технічну інвентаризацію яких не
(за згодою)
проведено
28. Вживати заходів щодо визначення
Управління
нових балансоутримувачів захисних
забезпечення
споруд державної та комунальної
реалізації

Термін
виконання

Очікуваний результат

До 9 жовтня
2019 – 2020
років

Коригування документального
захисних споруд

обліку

Упродовж
2019 – 2020
років
(відповідно
до окремих
планів)

Своєчасне виявлення порушень чинного
законодавства, недоліків в утриманні
захисних споруд, вжиття заходів із їх
усунення

Упродовж
2019 – 2020
років

Забезпечення
належного
утримання
захисних споруд державної та комунальної
власності, використання таких захисних
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№
з/п

Найменування заходу
власності,
що
залишилися
без
балансоутримувачів внаслідок зміни
власників майнових комплексів, до
складу яких вони входили, укладати
договори на зберігання таких захисних
споруд, передавання захисних споруд в
оренду

Відповідальні
виконавці
повноважень у
Закарпатській області
регіонального
відділення Фонду
державного майна
України по
Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях,
комунальна установа
„Управління
спільною власністю
територіальних
громад”
Закарпатської
обласної ради
(за згодою),
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
спільно із органами
місцевого
самоврядування
(за згодою)

Термін
виконання
(відповідно
до окремих
планів)

Очікуваний результат
споруд для укриття усіх категорій
населення, недопущення погіршення їх
технічного стану

Додаток
до розпорядження
02.09.2019 № 471
ІНФОРМАЦІЯ
стосовно виконання комплексу заходів щодо забезпечення належного функціонування захисних споруд цивільного захисту за
призначенням та їх доукомплектування (відновлення) необхідними засобами цивільного захисту і майном на території
Закарпатської області
за ____ квартал 20__ року
___________________________________________________________________________
(найменування райдержадміністрації, міськвиконкому, ОТГ або відповідального виконавця)
№
з/п*

Найменування заходу

Назва посади

Відповідальні
виконавці

Підпис

Термін
виконання

Результат

ПІБ

Примітка*: згідно з нумерацією пунктів у комплексі заходів щодо забезпечення належного функціонування захисних споруд
цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування (відновлення) необхідними засобами цивільного захисту і майном
на території Закарпатської області.
Начальник управління
цивільного захисту облдержадміністрації

Віктор БУРИШИН

