
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 

Рішення 
м. Знам`янка 

від        квітня  2015 року                                                                                 № 

 
 
Про продовження проведення у 2015 році 

технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту 

 

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України  від 26 листопада 2008 року № 

1473-р “Про підготовку та проведення у 2009-2015 роках технічної інвентаризації захисних 

споруд цивільної оборони (цивільного захисту)” із змінами, внесеними розпорядженням 

Кабінету міністрів України від 26 січня 2015 року № 49-р, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 6 лютого 2015 року № 45-р “Про продовження проведення у 2015 

році технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту” та з метою продовження 

проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту комунальної 

власності, керуючись ст.36 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити міську інвентаризаційну комісію з організації заходів, пов`язаних з 

продовженням проведення в 2015 році технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту (далі – захисні споруди), та визначення їх подальшого використання у разі банкрутства 

(ліквідації) підприємств, на балансі яких вони перебувають (далі – Комісія). 

2. Затвердити посадовий склад Комісії згідно з додатком. 

3. Комунальному підприємству «Знам`янська житлово-експлуатаційна контора 

№1»(Дегтяр Е.Г.): 

до 24 квітня 2015 року сформувати об`єктову комісію з організації заходів, пов`язаних з 

проведенням у 2015 році технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (далі – 

об`єктова комісія); 

протягом 2015 року забезпечити проведення технічної інвентаризації підпорядкованих 

захисних споруд цивільного захисту відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених 

наказом МНС України від 10.06.09 № 390; 

            об`єктовій комісії до 10 липня 2015 року за результатами технічної інвентаризації 

підпорядкованих захисних споруд цивільного захисту підготувати Акти технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та надати їх до сектору з питань 

надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ для узагальнення. 

4.  Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

(Лаптєва Л.О.): 

до 24 квітня 2015 року визначити порядок та забезпечити фінансування заходів по 

проведенню технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту комунальної 

власності. 

до 24 квітня 2015 року укласти з бюро технічної інвентаризації договори про 

виготовлення технічної документації на захисні споруди як об`єкти нерухомого майна. 

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

УМА та ЖКГ (Балан С.М.): 



 до 20 квітня 2015 року визначити перелік захисних споруд цивільного захисту 

комунальної власності, які підлягають технічній інвентаризації; 

за результатами проведеної технічної інвентаризації внести необхідні зміни до облікових 

документів на захисні споруди цивільного захисту. 

6. Комунальному підприємству «Бюро технічної інвентаризації» (Голова Л.О.)  до 1 

липня 2015 року забезпечити проведення техінвентаризації визначених захисних споруд, 

виготовлення технічної документації та сформувати інвентарні справи. 

7. Міській Комісії протягом 2015 року забезпечити проведення технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту, які знаходяться у сфері управління комунальних 

підприємств міста, відповідно до Плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1473-р з оформленням відповідних 

документів. 

8. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від від   25  

березня  2011 року   № 189 «Про проведення у 2009-2012 роках технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) міста».  
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Заруцького А.А. 

 

 

 
 

                                    Міський голова                                           І.Крижановський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток 

                                                                                   до рішення виконавчого комітету 

 Знам`янської міської ради 

 від      квітня   2015 року  № 

 

 

 

П О С А Д О В И Й   С К Л А Д 

міської інвентаризаційної комісії з організації заходів, пов`язаних з продовженням 

проведення в 2015 році технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту, та визначення їх подальшого використання у разі банкрутства 

(ліквідації) підприємств, на балансі яких вони перебувають  

 

 

Голова комісії: 

Заступник міського голови 

 

Заступник голови комісії: 
Начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

міської ради 

Секретаріат комісії: 

Завідуючий сектором  з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою 

УМА та ЖКГ  

 

  

 

Члени комісії: 

 

Головний інспектор міськрайонного відділу УДСНС України у Кіровоградській області;              

       

      начальник міського фінансового управління; 

       

      начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі 

міськвиконкому; 

       

       начальник відділу освіти міськвиконкому; 

       

       керівник комунального підприємства «Знам’янська житлово-комунальна контора №1»; 

       

       керівник міського комунального підприємства  «Бюро технічної інвентаризації»; 

       

      начальник юридичного відділу міськвиконкому; 

       

      представник регіонального відділення Фонду державного майна України в області (за 

згодою). 

 


