
                             Україна 

Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 

 

Розпорядження 
 

 

від  16    березня  2015 року                                                     № 19 

м.Знам’янка 

 
Про організацію виконання заходів по 

приведенню в стан готовності захисних 

споруд цивільного захисту 

комунальної власності міста 

 

 З метою здійснення заходів по підготовці захисних споруд цивільного захисту комунальної 

власності до прийому населення, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні»   

 

    1. Керівнику КП «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» Дегтярю Е.Г : 

    1.1. Провести обстеження приміщень сховищ і протирадіаційних укриттів (перелік 

додається),  скласти дефектні відомості їх стану та обсягів матеріалів і робіт, необхідних для 

проведення косметичного ремонту і ремонту систем життєзабезпечення (каналізація, водо 

забезпечення, освітлення, сантехнічне обладнання тощо). 

    1.2. На підставі дефектних відомостей скласти кошториси вартості виконання робіт по 

кожній захисній споруді окремо. Один екземпляр кошторисів надати до управління 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства до 27 березня 2015 року . 

          1.3. До 1 червня 2015 року забезпечити завершення робіт з проведення косметичних 

ремонтів приміщень захисних споруд цивільного захисту, які перебувають у підпорядкуванні 

підприємства. 

          1.4. Результати виконання робіт оформити Актами приведення у готовність до прийому осіб, 

що укриваються. Копії актів надати до управління містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства до 1 червня 2015 року. 

          1.5. Про виконання заходів надати інформацію сектору з питань надзвичайних ситуацій, 

охорони праці, екології та благоустрою управління містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства до 1 червня 2015 року  

    2. Сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою 

управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства (Балан С.М.):  

     4.1. Здійснити контрольні перевірки якості виконання робіт по приведенню захисних 

споруд цивільного захисту до прийому осіб, що укриваються. 

 4.2. Підготувати узагальнену довідку про результати виконання заходів, визначених 

розпорядженням. 

   5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Заруцького А.А. 

 

 

 

Міський голова     І.Крижановський 

 



ДОДАТОК  

До розпорядження міського голови  

                                                                                        від   16  березня 2015 року № 19 

 

 

                                                                       ПЕРЕЛІК 

                          захисних споруд цивільного захисту КП «Знам’янська Ж ЕК №1», 

які підлягають обстеженню 

 

№ 

з/п 

Адреса житлового будинку № ЗСЦЗ 

1. . вул. Калініна, 110 40545 

2. 6 вул. Київська, 32 40592 

3. . вул. Привокзальна, 9 (секція 1) 40573 

4.  вул. Привокзальна, 9 (секція 2) 40574 

5. . вул. Привокзальна, 11 40517 

6. 2 вул. Привокзальна, 15 40576 

7. . вул. Привокзальна, 20 40571 

8. . вул. Привокзальна, 22 40572 

9. . вул. Фрунзе, 91 40589 

10.  вул. Гагаріна, 28 40558 

11.  вул. Матросова, 27 40531 

12.  вул. Жовтнева, 47 40547 

13.  вул. Свердлова, 3 40549 

14.  вул. Свердлова, 5 40548 

15.  вул. Скирди, 14 40598 

16.  вул. Скирди, 18 40597 

17.  провул.Транспортний, 6а 40595 

18. 8 провул.Транспортний, 4а 40569 

19. 9 Вул.Київська, 24 (підвал) 40580 
 

 

 

             

 
  


