
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
23 жовтня 2018 року                               м. Біла Церква                                         № 573 

 

 

Про постійну міську комісію з інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту міста і 

обстеження будівель і споруд комунальної 

власності для укриття населення 

 

 

  Відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України, п.7 «Порядку створення , 

утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та введення його обліку», 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138,  п.14 

«Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільної оборони (цивільного захисту), затверджених наказом Міністерства надзвичайних 

ситуацій України від 10 червня 2009 р. № 390, наказу Міністерства внутрішніх справ України 

від 09 липня 2018 р. № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду 

захисних споруд цивільного захисту», керуючись пунктом 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», протоколу № 10 від 20 вересня 2018 року комісії 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій, з метою контролю за наявністю та фактичним технічним станом 

захисних споруд, їх належним утриманням та  експлуатацією, встановлення рівня їх 

готовності до використання за призначенням, а також недопущення їх хаотичної реконструкції 

та переобладнання, встановлення для виконавчих органів і комунальних підприємств міської 

ради єдиного підходу до організації укриття населення в умовах надзвичайних ситуацій 

військового чи техногенного характеру на території м. Біла Церква, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

          1. Утворити постійну міську комісію з інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту міста і обстеження будівель і споруд комунальної власності для укриття населення у 

складі згідно з додатком 1. 

2. Затвердити положення про міську комісію з інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту міста і обстеження будівель і споруд комунальної власності для укриття 

населення, додаток 2.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови згідно 

з розподілом обов’язків. 

 

Міський голова                   Г. Дикий 

 

                                                                                                       

 



                                                                                                    Додаток 1   

                                                                                  до рішення виконавчого комітету  

                                                                                  міської ради   

                                                                                  від 23 жовтня 2018 року № 573 

 

 

СКЛАД 

постійної міської комісії з інвентаризації захисних споруд цивільного захисту міста і 

обстеження будівель і споруд комунальної власності для укриття населення 
 

Гнатюк 

Валерій Володимирович  

 

-голова комісії, заступник міського голови, перший заступник 

голови комісії  виконавчого комітету міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій; 

 

Франчук  

Петро Анатолійович 

 

-заступник голови комісії, начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

міської ради, заступник голови комісії  виконавчого комітету 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій; 

 

Ковтун  

Віталій Олександрович 

 

-секретар комісії, головний спеціаліст управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  

міської ради 

 

Члени комісії: 

 

Васянович  

Михайло Васильович 

-провідний фахівець Білоцерківського районного відділу 

головного управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою); 

 

Голуб  

Олександр Михайлович 

-начальник відділу планування та забудови управління 

містобудування і архітектури  міської ради; 

 

Дорогань  

Володимир Леонідович 

-начальник відділу державного архітектурно-будівельного 

контролю міської ради; 

 

Клочко  

Марина Петрівна 

-начальник відділу обліку комунального майна та концесій 

управління комунальної власності та концесій міської ради; 

  

Макійчук  

Руслан Володимирович 

-начальник відділу експлуатації житла управління житлового 

господарства департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради; 

 

Поступайло  

Олег Валерійович  

 -головний спеціаліст відділу капітального   будівництва 

міської ради. 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                                                             С. Постівий            
 

 

 

 



                Додаток 2   

                                                                                  до рішення виконавчого комітету  

                                                                                  міської ради   

                                                                                  від 23 жовтня 2018 року № 573 

           

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про постійну міську комісію з інвентаризації захисних споруд цивільного захисту міста і 

обстеження будівель і споруд комунальної власності для укриття населення 

 

1. Загальні положення 

 1. Міська комісія з питань створення, використання, утримання, реконструкції фонду 

захисних споруд цивільного захисту та організації заходів, пов’язаних з проведенням їх 

технічної інвентаризації, з обстеження будівель і споруд комунальної власності (далі - 

комісія), є постійно діючим дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом міської 

ради для координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, місцевих підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади, підприємств, установ та організацій, пов'язаної з організацією виконання на території 

міста вимог законодавства щодо створення, використання, утримання, реконструкції фонду 

захисних споруд цивільного захисту (далі - ЗСЦЗ) та проведення їх технічної інвентаризації.  

         2. Члени комісії виконують свої функції на громадських засадах.  

         3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами 

Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної комісії з питань створення, використання, 

утримання, реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту та організації заходів, 

пов’язаних з проведенням їх технічної інвентаризації, іншими нормативно-правовими актами, 

прийнятими відповідно до чинного законодавства України, та цим Положенням.  

2. Основні завдання комісії 

          1.Основними завданнями комісії є:  

          1.1. Забезпечення взаємодії з об'єктовими інвентаризаційними комісіями з питань 

організації виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та 

реконструкції фонду ЗСЦЗ.  

          1.2. Організація заходів, пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації ЗСЦЗ, 

розташованих на території міста.  

          1.3. Спрямування діяльності місцевих підрозділів центральних органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаної з 

проведенням заходів щодо технічної інвентаризації ЗСЦЗ на всіх її етапах.  

          1.4. Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають з 

приводу створення, використання та утримання фонду ЗСЦЗ. 

          1.5. Розгляд питань, пов’язаних з використанням ЗСЦЗ для господарських, культурних 

та побутових потреб.  

          1.6. Вивчення стану забезпечення потреби в ЗСЦЗ у мирний час та в особливий період.  

          

          2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

          2.1. Вживає заходів з організації проведення технічної інвентаризації ЗСЦЗ як об’єктів 

нерухомого майна.  

         2.2. Оцінює стан утримання, експлуатації та використання фонду ЗСЦЗ. 

2.3. Розглядає питання готовності ЗСЦЗ до використання за призначенням. 
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         2.4. Розглядає питання щодо потреби у спеціальному та інженерно-технічному 

обладнанні для забезпечення належного стану ЗСЦЗ.  

         2.5. Надає пропозиції міському голові щодо використання ЗСЦЗ для господарських, 

культурних та побутових потреб.  

2.6. У разі банкрутства (ліквідації) балансоутримувача ЗСЦЗ державної та комунальної 

форми власності, а також виявлення безхазяйних захисних споруд, за погодженням з 

центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають ЗС державної 

форми власності, приймають рішення про їх подальше використання. 

 

3. Права комісії  

         1. Комісія має право:  

          1.1.Заслуховувати керівників місцевих підрозділів територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території 

міста, з питань створення, утримання, використання фонду захисних споруд цивільного 

захисту та проведення їх технічної інвентаризації, надавати їм рекомендації з вказаних питань.  

         1.2. Одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій, розташованих на території міста, матеріали і документи, необхідні для 

вирішення питань, що належать до компетенції комісії.  

         1.3. Залучати до участі у роботі комісії представників територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста (за 

погодженням з їх керівниками).  

         1.4. Надавати пропозиції міському голові щодо притягнення до відповідальності 

балансоутримувачів ЗСЦЗ у випадках неналежного утримання, використання або відмови від 

проведення технічної інвентаризації ЗСЦЗ.  

         1.5. За неможливості подальшого утримання та експлуатації ЗСЦЗ приймає рішення 

щодо виключення  за погодженням із державною службою України з надзвичайних ситуацій 

(далі – ДСНС) захисних споруд у випадках, визначених вимогами щодо визначення критеріїв 

неможливості подальшого утримання та експлуатації ЗСЦЗ.   

         1.6. Знімає з обліку фонду ЗСЦЗ після їх виключення за погодженням з ДСНС з фонду 

захисних споруд.  

 

4. Склад та порядок роботи комісії  

         1. Склад комісії:  

 1.1.До складу комісії входить голова комісії, заступник голови, секретар та члени комісії.  

          1.2. Роботою комісії керує її голова, а в разі відсутності голови — за його дорученням 

заступник голови комісії.  

          1.3. Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської 

ради.  

         2. Організація діяльності комісії:  

         2.1. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться не рідше одного разу на квартал. 

         2.2. Комісія на своїх засіданнях приймає рішення шляхом відкритого голосування 

більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Член комісії, який не підтримує 

пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему 

думку, що додається до протоколу засідання.  

2.3. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого.  

2.4.Засідання комісії є правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин її 

членів.  
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5. Забезпечення діяльності комісії  

         1. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем 

комісії.  

         2. Рішення комісії мають рекомендаційний характер. 

         3. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  

виконавчого комітету міської ради здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності комісії, веде її діловодство та листування з приводу питань, 

що розглядаються комісією. 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                                                             С. Постівий 

 

 
 

 


