
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

       Про приведення в готовність захисних споруд  цивільного захисту до                                             

використання за призначенням 

  

У зв’язку із введенням воєнного стану на території України та 

необхідністю забезпечення укриття населення в разі загрози його життю і  

здоров’ю, відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, 

Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного 

стану в Україні», наказу Закарпатської обласної військової адміністрації від    

25 лютого 2022 року №1, керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні": 

 

Керівникам підприємств, установ та організацій; 

балансоутримувачам та власникам будинків 

Мукачівської міської територіальної громади 

1.  Перевести в повну готовність фонд захисних споруд цивільного 

захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення, 

найпростіших укриттів), інших підвальних приміщень, призначених для 

укриття населення (персоналу, працівників), до використання за призначенням. 

 2. Уточнити розрахунки укриття населення, привести приміщення фонду 

захисних споруд та всіх підвальних приміщень у належний санітарний та 

протипожежний стан. 

 3. Уточнити списки відповідальних осіб за відкриття захисних споруд. 

 4. Укомплектувати захисні споруди цивільного захисту місцями для 

сидіння. 

 5. Сформувати в захисних спорудах цивільного захисту необхідний запас 

питної води, засобів гігієни, залучивши до цього всі суб’єкти господарювання 

та населення. 

 6. Уточнити порядок оповіщення  населення в разі необхідності його 

укриття у захисних спорудах. 

 7. Встановити вказівники в місцях розташування укриттів та визначити 

відповідального за зберігання ключа з номером телефону. 

 

Головам  правлінь ОСББ,  

директору ТОВ «УК «НАВІБУД» 

 8. Терміново надати  відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської міської ради інформацію про 



 

2 

наявність всіх підвальних приміщень у житлових будинках (їх адреси) та 

готовність їх до укриття населення. 

Відділу інформатизації та зв’язків з 

громадськістю; відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та 

оборонної роботи  Мукачівської міської ради 

 9. Провести уточнення та коригування інформації щодо місць 

розташування та організації укриття у захисних спорудах та правил зайняття 

таких споруд і перебування в них, зокрема шляхом розміщення  відповідної 

інформації на сайті Мукачівської міської ради, публічних місцях, дошках 

оголошень, у під’їздах тощо. 

 10.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

  

Міський голова                                                         Андрій БАЛОГА 


