
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до Програми удосконалення цивільного захисту та 

оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки в новій редакції  

 

З метою забезпечення ефективної реалізації заходів Програми 

удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції, відповідно до Указу 

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

стану в Україні, п.4 ч.2 ст.19 Кодексу цивільного захисту України, ч.1 ст.38 

Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», у відповідності 

до  Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання, затверджений рішенням 66 сесії Мукачівської міської ради 7 

скликання від 31.10.2019 року №1574 та враховуючи Постанову Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2022р. №252 та  абз. 4 пп. 2 п. 22 розділу VI 

«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, з 

врахуванням Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та 

звітності про їх виконання, затвердженого рішенням 66 сесії Мукачівської 

міської ради 7 скликання від 31.10.2019 року №1574, Порядку використання 

бюджетних коштів, передбачених в бюджеті Мукачівської міської 

територіальної громади на  надання дотації комунальним підприємствам, 

затвердженого  рішенням 8 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 

29.04.2021 №321 керуючись п.1,3 ч.1 ст.36, пп.1 п.«а» ст.27, п.1 ч.2 ст.52, ч.6 

ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до Програми удосконалення цивільного захисту та 

оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки в новій редакції, затвердженої рішенням виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 31.05.2022 р. №230, а саме викласти Розділ 7 

програми у наступній редакції : 

 «7. Особливості проведення поточного ремонту споруд цивільного 

захисту (найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках) та споруд 

цивільного захисту, які обліковуються на балансі УМГ. 

 7.1. Проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту 

(найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках). 

В особливий період нарощування фонду захисних споруд здійснюється 

шляхом  облаштування найпростіших укриттів відповідно до завдань 



 

2 

цивільного захисту, передбачених у планах цивільного захисту на особливий 

період  Мукачівської міської територіальної громади. 

  Для встановлення можливості використання для укриття населення 

підвальних приміщень багатоквартирних будинків в якості  найпростіших 

укриттів ці підвальні приміщення підлягають огляду комісії, склад якої 

призначає міський голова в формі розпорядження.  

 Висновки  комісії  є підставою для складання акту оцінки об’єкта щодо 

можливості використання його як найпростішого укриття для населення, після 

взяття його на облік Мукачівським РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській 

області.   

Висновки комісії про стан укриттів є підставою для проведення поточних 

ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів у 

багатоквартирних будинках), які знаходяться в комунальній власності, на 

балансі УМГ або у спільній сумісній власності.  

У разі, коли споруди цивільного захисту (найпростіші укриття у 

багатоквартирних будинках) є власністю співвласників, проведення поточного 

ремонту споруд цивільного захисту (найпростіші укриття у багатоквартирних 

будинках) може здійснюватися управлінням міського господарства на умовах 

спільного фінансування, де частка місцевого бюджету складає 99%, а частка 

співвласників багатоквартирного будинку 1% від кошторисної вартості 

поточних робіт. При цьому кошторис виготовляється за рахунок місцевого 

бюджету.     

Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів у 

багатоквартирних будинках) за рахунок коштів місцевого бюджету 

проводиться на підставі документів наступних документів:  

- заява на ім’я міського голови на проведення поточного ремонту споруд 

цивільного захисту (найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках); 

- копія протоколу правління ОСББ щодо прийняття рішення про участь у 

Програмі, надання згоди на співфінансування у передбаченому Програмою 

розмірі, завірена головою правління та скріплена печаткою (за її наявності). 

Заява та додані до неї документи передаються на виконання до управління 

міського господарства, яке перевіряє надані документи,  проводить заходи з 

розробки, за рахунок місцевого бюджету, кошторису на проведення  поточного 

ремонту споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів у 

багатоквартирних будинках). Розгляд заяв та доданих до неї документів 

здійснюється в порядку черговості їх надходження.  

Рішення про виділення коштів приймається виконавчим комітетом 

Мукачівської міської ради за наявності коштів в місцевому бюджеті та 

належним чином оформлених документів, а управління міського господарства 

проводить процедуру закупівель робіт згідно з діючим законодавством. 

Управління міського господарства укладає трьохсторонній договір на 

виконання поточних робіт, яким передбачено можливість здійснення 

авансового платежу підрядній організації зі сторони співвласників 

багатоквартирного будинку у розмірі частки співфінансування. 



 

3 

 Управління міського господарства починає фінансування поточного 

ремонту споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів у 

багатоквартирних будинках) після отримання доказів здійснення авансового 

платежу підрядній організації зі сторони співвласників багатоквартирного 

будинку у розмірі частки співфінансування.  

7.2. Проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту, які 

обліковуються на балансі УМГ. 

Управління міського господарства проводить обстеження споруд 

цивільного захисту, які є на обліку Мукачівського РУ ГУ ДСНС України у 

Закарпатській області, складає дефектний акт, розробляє кошторисну 

документацію за рахунок коштів місцевого бюджету та складає пооб’єктний 

титульний план споруд цивільного захисту, які затверджує начальник 

управління міського господарства та видає наказ на проведення процедури  

закупівель відповідно до Постанови кабінету міністрів України від 28.02.2022 

р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель 

товарів, робіт, послуг» зі змінами.» 

Управління міського господарства укладає двосторонній договір з 

підрядною організацією у відповідності до проведеної процедури закупівлі та 

проводить оплату виконаних робіт на підставі акту ф-КБ2.».  

2. В іншій частині Програму удосконалення цивільного захисту та 

оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки в новій редакції, затверджену рішенням виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 31.05.2022 р. №230, залишити без змін. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Едуарда Барчія. 

 

 

Міський голова                    Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#w1_3

