
                  

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про  комісію з питань подальшого використання 
захисних споруд цивільного захисту  

 
1.  Комісія з питань подальшого  використання захисних споруд  

цивільного захисту (надалі – комісія) у діяльності керується Конституцією 

України, законами України, Кодексом цивільного захисту України, 

постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 

2. Виявлення захисних споруд державної та комунальної форми 

власності, балансоутримувачі яких визнані банкрутами або ліквідовані, та 

безхазяйних захисних споруд проводиться шляхом отримання інформації від 

регіонального відділення Фонду державного майна України, територіальних 

органів Державної служби з надзвичайних ситуацій України (надалі –  ДСНС), 

органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, ліквідаторів 

(арбітражних керуючих) тощо. 

3. Отримана інформація розглядається на засіданні комісії. 

4. Комісія письмово інформує суб'єктів господарювання, ліквідаторів 

(арбітражних керуючих) захисних споруд указаної категорії про терміни та 

порядок своєї роботи. 

5. Комісія проводить огляд захисної споруди, оцінює загальний стан 

приміщень та інженерного обладнання з урахуванням змісту щорічних актів 

оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, перевірок, 

здійснених територіальними органами ДСНС України під час планових заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері техногенної, пожежної безпеки та 

цивільного захисту. 

6. За результатами огляду захисної споруди комісія подає висновки і 

пропозиції щодо подальшого їх використання на погодження  обласній 

державній адміністрації та центральним органам виконавчої влади, у сфері 

управління яких перебувають захисні споруди державної форми власності. При 

цьому враховується загальний стан захисної споруди, її територіальне 

розташування, наявність комунальних та інших підприємств, організацій, 

установ, що  мають потребу в місцях для укриття, віддаленість від житлових 

масивів тощо. 

 

7. Після погодження висновків і пропозицій щодо подальшого викорис-

тання захисних споруд державної форми власності з обласною державною 

адміністрацією та центральними органами виконавчої влади, у сфері 

управління яких перебувають визначені захисні споруди, вони виносяться на 

розгляд  міської ради з метою ухвалення відповідного рішення. 
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8. Рішення міської ради щодо подальшого використання захисних споруд 

є обов'язковими для виконання суб’єктами господарювання, ліквідаторами  

(арбітражними керуючими) – балансоутримувачами  захисних споруд. 

9. Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету  міської ради 

надає допомогу в роботі комісії в питаннях визначення шляхів подальшого 

використання захисних споруд та забезпечує її роботу. 

10. У разі потреби, до роботи комісії можуть залучатися крім її членів 

інші особи й представники органів та установ за згодою їх керівників. 

11. Керівництво діяльністю комісії здійснює голова, який організовує її 

роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї 

завдань. 

12. Формою роботи комісії є засідання, що є повноважними за 

присутності на них більшості від її складу. 

13. Рішення комісії ухвалюються відкритим голосуванням і вважаються 

ухваленим, якщо за них проголосувала більшість її членів, що беруть участь у 

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

на засіданні комісії. 

14. Голова комісії організовує контроль за порядком та термінами 

виконання ухваленого міською радою рішення про подальше використання 

захисних споруд цивільного захисту комунальної й державної форм власності. 

 

 

Керуючий справами  виконкому                   Андрій ОХРІМЧУК 

                                                            
 

 


