
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про інвентаризаційну комісію із проведення технічної інвентаризації захисних 

споруд цивільного захисту на території Мукачівської міської територіальної 

громади 

 

З метою належної організації роботи з підготовки та проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту на території Мукачівської 

міської територіальної громади, відповідно до п.29 ч.2 ст.19 Кодексу 

Цивільного захисту України, п.25 Порядку створення, утримання фонду 

захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 року №138, враховуючи 

наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10.06.2009 року 

№390 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення 

технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного 

захисту)» (зі змінами), наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

09.07.2018 року №579 «Про затвердження вимог з питань використання та 

обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (зі змінами), керуючись 

п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити інвентаризаційну комісію із проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту на території Мукачівської 

міської територіальної громади. 

2. Затвердити  посадовий  склад  інвентаризаційної комісії  із проведення 

технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту на території 

Мукачівської міської територіальної громади, згідно додатку до цього 

розпорядження. 

3.  Керівникам підприємств, установ та організацій Мукачівської міської 

територіальної громади, на балансі (утриманні) або у власності яких 

знаходяться захисні споруди цивільного захисту, вжити заходи щодо 

проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту. 

4. Відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної 

роботи Мукачівської міської ради забезпечити ведення обліку захисних споруд 

цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного 

призначення та найпростіші укриття), які розташовані на території 

Мукачівської міської територіальної громади. 
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5. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження Мукачівського 

міського голови від 28.04.2022 року №141 «Про інвентаризаційну комісію із 

проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту на 

території Мукачівської міської територіальної громади». 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Едуарда Барчія. 

 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Мукачівського 

міського голови 

11.07.2022  № 233 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

інвентаризаційної комісії із проведення технічної інвентаризації  

захисних споруд цивільного захисту на території Мукачівської  

міської територіальної громади 

 

Голова комісії: 

 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради (згідно функціонального розподілу) 

 

Заступники голови комісії: 

 

начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та 

оборонної роботи Мукачівської міської ради; 

начальник Мукачівського районного управління ГУ ДСНС у Закарпатській 

області. 

Секретар комісії: 

 

головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної 

та оборонної роботи Мукачівської міської ради. 

 

Члени комісії: 

начальник управління міського господарства Мукачівської міської ради; 

інженер КП «Мукачівське бюро технічної інвентаризації та експертної 

оцінки (за згодою); 

начальник відділу комунальної власності та земельних відносин управління 

міського господарства Мукачівської міської ради; 

начальник відділу житлово-комунального господарства управління міського 

господарства Мукачівської міської ради; 

головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування управління 

міського господарства Мукачівської міської ради; 

начальник відділу цивільного захисту районного управління ГУ ДСНС у 

Закарпатській області (за згодою); 

заступник начальника фінансового управління Мукачівської міської ради. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 


