
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про створення комісії з обстеження захисних споруд цивільного захисту, які 

знаходяться в житлових будівлях  

 

З метою виконання вимог законодавства у сфері утримання захисних 

споруд цивільного захисту, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 року №138 «Деякі 

питання використання захисних споруд цивільного захисту», Наказу 

Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018р. №579 Про 

затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд 

цивільного захисту, враховуючи Доручення регіональної комісії з питань 

техногенно, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської 

обласної державної адміністрації від 29.12.2021р. №14, керуючись п.20 ч.4 ст. 

42, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити комісію з обстеження захисних споруд цивільного захисту, які 

знаходяться в житлових будівлях. 

2. Затвердити склад комісії з обстеження захисних споруд цивільного 

захисту, які знаходяться в житлових будівлях згідно додатку до цього 

розпорядження. 

3. Результати  роботи комісії оформити відповідними актами. 

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження Мукачівського 

міського голови від 14.05.2018р. №206 «Про створення комісії з обстеження 

захисних споруд цивільного захисту, які знаходяться в житлових будівлях». 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 

                                                                                                                                  



 

Додаток до розпорядження 

Мукачівського міського голови 

08.02.2022 № 43 
                                                     

 

Склад комісії з обстеження захисних споруд цивільного захисту, які 

знаходяться в житлових будівлях 

 

 

Голова комісії: 

Блінов Андрій Юрійович                 - начальник управління міського    

господарства Мукачівської міської ради.   

     

 

Секретар комісії: 

Фірак Катерина Сергіївна           - головний спеціаліст відділу житлово- 

                                                             комунального господарства управління      

міського господарства Мукачівської міської 

ради. 
 

 

Члени комісії: 

 Герц Леся Томівна                            - інженер по поточному ремонту ТОВ «УК 

НАВІБУД» (за згодою); 

 

 

 

   Полончак Неоніла Михайлівна       - начальник відділу розвитку об’єднань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

співвласників багатоквартирних будинків  

управління міського господарства 

Мукачівської міської ради; 

 

 

Попадинець Андрій Васильович     - начальник відділу житлово-комунального 

господарства управління міського 

господарства Мукачівської міської ради; 

 

 

 

     Щербан Василь  Михайлович         - начальник відділу цивільного захисту 

Мукачівського районного управління ГУ 

ДСНС України в Закарпатській області (за 

згодою); 



 

                                                          2                                    Продовження додатку 

 

 

        Яцків  Володимир Васильович        - головний спеціаліст відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної 

оборонної роботи Мукачівської міської 

ради (за згодою); 
 

                                                            - уповноважена особа від співвласників  

                                                              будинку, голова правління ОСББ. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 

 
 

 


