
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про особливий порядок використання захисних споруд 

 

З метою забезпечення укриття населення в разі загрози його життю і 

здоров’ю в умовах воєнного стану, введеного на території України у зв’язку з 

військовою агресією російської федерації проти України, згідно указів 

Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№2102-IX, від 14.03.2022 року №133/2022, затвердженого Законом України 

«Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-IX, від 24 лютого 2022 року 

№181-р «Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового 

режиму воєнного стану в Україні», рішення ради оборони Закарпатської області 

від 24.03.2022 №17 «Про особливий порядок використання захисних споруд 

цивільного захисту», наказу   Мукачівської районної військової адміністрації 

від 29.03.2022 року №14 «Про особливий порядок використання захисних 

споруд цивільного захисту»,  керуючись п.п.1, 20, ч.4 ст.42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Встановити на час введення в Україні воєнного стану особливий порядок 

використання фонду захисних споруд цивільного захисту Мукачівської міської 

територіальної громади (сховищ, протирадіаційних укриттів, споруд подвійного 

призначення та найпростіших укриттів). 

2. Керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форми 

власності, власникам (балансоутримувачам) захисних споруд цивільного захисту 

Мукачівської міської територіальної громади: 

1) забезпечити доступ до укриттів всім категоріям (групам) населення, а не 

тільки працівникам підприємств (установ, організацій) чи мешканцям будинків, у 

якому розташоване укриття, за винятком режимних об’єктів, які знаходяться під 

спеціальною охороною та об’єктів критичної інфраструктури; 

2) не допускати відмови в укритті громадян у захисних спорудах незалежно 

від форми власності; 

3) здійснювати заходи з облаштування захисних споруд цивільного захисту 

(сховищ, протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення та 

найпростіших укриттів) освітленням, запасом питної води, місцями для сидіння та 

інших життєво необхідних потреб. 
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3. Продовжити роботу комісії з обстеження захисних споруд цивільного 

захисту, а також  об'єктів (будівель, споруд, приміщень) щодо можливості їх 

використання для укриття населення як найпростіших укриттів зі складанням 

акту за формою згідно Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення 

обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 року № 579. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                            Андрій БАЛОГА 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0879-18#n8

