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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від «_19_»____02_____20_19_р.

м. Рубіжне

№___512_____

Про створення комісії з огляду та
підготовки пропозицій щодо подальшого
використання захисних споруд цивільного
захисту на території м. Рубіжне

Відповідно до вимог «Порядку створення, утримання фонду захисних
споруд цивільного захисту та ведення його обліку» (затверджений Постановою
Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138), Наказу МВС України від
09.07.2018 № 579, керуючись п. 3 ч. 1 ст. 36, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 6 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Рубіжанської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Створити комісію з огляду та підготовки пропозицій щодо подальшого
використання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
розташованих на території м. Рубіжне, у складі:
- Воробйов І.А. – заступник начальника управління – начальник відділу
запобігання НС Рубіжанського МУ ГУ ДСНС України у Луганській області (за
згодою);
- Ковтун О.В. - начальник відділу цивільного захисту Рубіжанського МУ
ГУ ДСНС України у Луганській області (за згодою);
- Волкодав Е.М. – провідний фахівець організаційного сектору
Рубіжанського МУ ГУ ДСНС України у Луганській області (за згодою);
- Кравченко В.В. – головний спеціаліст відділу з мобілізаційної роботи,
цивільного захисту та сприяння правоохоронним органам Рубіжанської міської
ради;
- Лященко Т.О. - начальник відділу міського комунального майна
Рубіжанської міської ради;
- представник балансоутримувача захисних споруд (за згодою).

2. Комісії з метою підготовки пропозицій:
2.1 Визначити потребу в укритті населення м. Рубіжне у захисних спорудах
цивільного захисту.
2.2 Здійснити огляд захисних споруд з використанням паспортів на об’єкти
будівництва, результатів попередніх оглядів і обстежень, актів бухгалтерського
обліку, тощо.
2.3 Обґрунтувати технічну неможливість та економічну недоцільність
збереження (відновлення) захисних споруд, які плануються до зняття з обліку.
2.4 За результатами проведеної роботи комісії скласти акт про подальше
використання сховища за формою (додаток № 1).
3. Для підготовки пропозицій про подальше використання сховищ, що
плануються до виключення з фонду ЗС, комісії здійснити збір та узагальнення
наявних необхідних матеріалів, які долучити до акта про подальше
використання сховища.
4. Балансоутримувачам захисних споруд, що є неготовими до
використання за призначенням як сховища, у разі обґрунтування необхідності
та доцільності використання їх у режимі протирадіаційного укриття,
підготувати відповідні звернення до органу виконавчої влади.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови Стародубцева В.В.

Міський голова

С.Хортів

Додаток № 1
Рішення виконавчого комітету
Рубіжанської міської ради
від «_19_» __02__ 2019 року №_512_

Акт
про подальше використання сховища (протирадіаційного укриття) N_______
___________________________________________________________________________________
(найменування балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту)

___ ____________ 20__ р.

__________________________________________________________
(назва населеного пункту)

_____________________________________________________________________________________
(посада(и), ініціали, прізвище(а) особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) огляд захисної споруди)

проведено огляд
_____________________________________________________________________________________
(сховища, протирадіаційного укриття, обліковий номер, місцезнаходження (поштова адреса)

_____________________________________________________________________________________
захисної споруди)

та розглянуто технічну та іншу документацію (перелік усіх документів)
_____________________________________________________________________________________
За результатами проведеної роботи встановлено:
1. Захисна споруда призначена для
_____________________________________________________________________________________
(укриття найбільшої працюючої зміни, персоналу суб'єкта господарювання

_____________________________________________________________________________________
або інших категорій населення)

2. Захисна споруда розташована
_____________________________________________________________________________________
(у зонах можливих руйнувань, радіоактивного забруднення*)

3. Чисельність персоналу, найбільшої працюючої зміни балансоутримувача захисної споруди

_____________________________________________________________________________________
4. Наявність у балансоутримувача мобілізаційного завдання, віднесення до відповідної категорії
цивільного захисту
_____________________________________________________________________________________
5. Продовження діяльності балансоутримувача в особливий період
____________________________
(так/ні)
6. Визначення потреби у захисній споруді відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації,
планів цивільного захисту на особливий період, розділів інженерно-технічних заходів цивільного
захисту містобудівної документації на мирний час та на особливий період
_____________________________________________________________________________________
(чисельність найбільшої працюючої зміни, персоналу, інших категорій населення,
_____________________________________________________________________________________
що потребують укриття у захисних спорудах / немає потреби у захисній споруді)

7. Захисна споруда: сховище ______ класу, протирадіаційне укриття ______ групи, місткістю на
_________ осіб
8. Рік введення в експлуатацію __________
9. Форма власності захисної споруди _____________________________________________________
(державна, комунальна, приватна)

10. Проведено ________ капітальних ремонтів, на суму __________ тис. грн**
11. Балансова вартість споруди станом на ____________ 20__ р. складає ____________ тис. грн
12. Стан основних захисних і несучих будівельних конструкцій, захисного обладнання, систем
життєзабезпечення, відповідність вимогам державних будівельних норм
_____________________________________________________________________________________
(відповідно до результатів обстежень захисної споруди, як об'єкта будівництва)

13. Технічна можливість та економічна доцільність збереження (відновлення) захисної споруди,
проведення її реконструкції (реставрації, капітального ремонту) _______________________________
_____________________________________________________________________________________
14. Причини розгляду питання щодо подальшого використання захисної споруди:
із збереженням у фонді захисних споруд (проведення реконструкції, реставрації, капітального
ремонту зі зміною виду та технічних характеристик захисної споруди)
_____________________________________________________________________________________

(немає потреби у захисній споруді відповідної місткості, виду, класу (групи) тощо,
_____________________________________________________________________________________
доцільність і можливість проведення її реконструкції, реставрації, капітального ремонту)

із виключенням з фонду захисних споруд _________________________________________________
(відповідно до пункту 4 Вимог щодо визначення критеріїв

_____________________________________________________________________________________
неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що
підтверджують таку неможливість)

15. Пропозиції комісії __________________________________________________________________
(захисна споруда підлягає збереженню (відновленню), проведенню

_____________________________________________________________________________________
реконструкції, реставрації, капітальному ремонту із зміною виду та/або технічних характеристик,

_____________________________________________________________________________________
може використовуватися у режимі ПРУ (для сховищ) або бути виключеною з фонду таких споруд)

Перелік документів, що додаються до акта:
Підписи осіб, які склали цей акт:
(підпис)***

(ініціали, прізвище)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2008 "Система надійності та безпеки в будівництві. Інженернотехнічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)".
** Визначається згідно з проектно-кошторисною документацією.
*** Підписи завіряються печатками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,
балансоутримувача захисної споруди, представники яких підписують акт (за наявності печатки).

Керуючий справами
виконавчого комітету

Ю.М. Арцев

