БАРВIНКIВ СЬКА РАИОННА ДЕР}ItАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

XAPKIBCьKOI оБлАстI

РОЗПОРЯД}КЕННЯ

ffi5'

Ns

Про

з
техIItчIIоl
захисIIих споруд
захисту
Барвiнкiвського райопу у 20l'72018 роках
заходи
iIIвентаризацii
цивiльного

з

метою вжиття заходiв щодо збереження наявного фонду захисних
СПОРУД ЦИВiЛЬНОГо Захисту Барвiнкiвського району, вiдповiдно до вимог cTaTTi
19 КОДексУ цивiльного захисту УкраiЪи, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 10 березня 2017 року J\b138 <Щеякi питання використання захисних споруд
ЦИВiЛьноГо захисту)), доручення Прем'ер-мiнiстра Украiни вiд 15 лютого 20117
РОТУ Ns4929lLl1-17 до листа MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украiни вiд 06
ЛЮТОГО 2017 РОКУ Ns1610l0lll4-2017 <Про продовження заходiв з техцiчноТ
iнвентаризацiI захисних споруд цивiльного захисту), розпорядження голови
Харкiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 01 серпня 2017 року Jъ339
<про заходи з технiчноi iнвентаризацii захисних споруд цивiльного захисlу
XapKiBcbKoi областi у 2017-2018 рокаю), керуючись статтями 6,З9 Закону
УкраТни

<<По

мiсцевi державнi адмiнiстрачii>:

1.

УТВОРити районну iнвентаризацiйну комiсiю з органiзацii захолiв,
пов'язаНих з проВеденняМ технiчноi iнвентаризацiТ захисних споруд цивiльного

захисту Барвiнкiвського раЙону
iнвентаризацiйна комiсiя).

2.

(додаеться).

у

20117-20|8

роках (далi

раЙонна

ЗатверДити персоtlальний склад районноi iнвентаризацiйноТ KoMiciT

З.

-

ЗаТВердити план заходiв щодо проведення у 2011
2ОlВ роках на
територii району технiчноi iнвентаризацii захисних споруд цивiльного захисту,
що додаеться.

4.

Рекомендувати органам мiсцевого самоврядування вирiшити
питання щодо видiлення коштiв з мiсцевих бюджетiв на проведення у II
пiврiччi 20|7 року та у 2018 роцi технiчноТ iнвентаризацiТ захисних споруд
цивiльного захисту.

5.

Контроль за виконанням розпорядження з€шишаIо за собоtо.

Перший заступник голови
районноi державrlоi адмitriстрацii

О.С.КалiлlilI

ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження голови
районноi державноi адмiнiстацii

IIЛАНЗАХОДВ

.2/z,?'' це .:Z2zлч?, /z,/В

щодоПровеДенняУ2017-2018рокахпатерПторiiрайонутехнiчноiiнвентаризац[iзахиснихсПорУд
шивiльного захпсry
Ns

зlл
1.

2.

.\

J.

TepMiH
виконання
з пита[Iь скономiчного Упродовж
ПередбаЧати В мiсцевих бюджетах gа 2o1,7 - ZULБ роки кошти, для Вiддiл
201] мiстобудуваIrI{я та
проведення технiчноi iнвентаризацii захисних споруд цивiльного розвитку,
адмiнiстративних 2018 poKiB
захисту, що цаJIежать до комунальноi форми власностi або архiтектури,
та цивiльного захисту
перебувають у сферi управлiння органiв мiсцевого самоврядування послуг
районноi державноТ адмiнiстрацii (за
згодою)
з питань економiчного Упродовж
забезпечити укладеннrI договорiв для проведення технlчно1 Вiддiл
201'7
мiстобудування та
illвентаризацii захисних споруд, як окремих об'сктiв нерухомого розвитку,
2018
адмiнiстративних
майна, що ныIежать до комунаJIьноi власностi або перебувають у архiтектури,
poKiB
послуг та цивiльного захисту
сферi угIравлiння органiв мiсцевого самоврядування
(за
районноТ державноi адмiнiстрацiТ
згодою)
ДСНС Украiни у Упродовж
Вжити вичерпних заходiв щодо завершення технiчноi Районний сектор
20]'7
областi (.u згодою),
iнвентаризацii захисних споруд державнот та приватнот власностi. Харкiвськiй
2018
економiчного
За потреби вжити до власникiв (балансоутримувачiв) захисних вiддiл з питанъ та
poKiB
заходiв розвитку, мiстобудування
законодавством
визначених чинним
споруд
архiтектури, адмiнiстративних
адмiнiстративного впливу
послуг та цивiльного захисту
Найменування заходiв

Вiдповiдальнi за виконання

-

-

4.

Розробляти (кориryвати) плани приведення захисних споруд у
готовнiсть та планiв заходiв iз покращення стану утримання
захисних споруд на кожну спорудУ, iз включенням до них заходiв
щодо укомплектуваннrI ik спецiальним та iнженерно-технiчним
обладнанцям i визначення вiдповiдальних за цi заходи

районноi державноi адмiнiстрацiТ (за
згодою) спiльно з виконкомами
сiльських, селищних та MicbKoT рад,
власники (балансо-утримувачi)
захисних споруд (за згодою)
Вiддiл з питань економlчного Упродовж
2017
розвитку, мiстобудування та
адмiнiстративних 2018 poKiB
архiтектури,
послуг та цивlльного захисту
районноi державноi адмiнiстрацii (за
виконкоми
згодою) спiльно
сiльських, селищних та MicbKoi рад,
(балансо-утримувачi)
власники
згодою),
захисних споруд
районний сектор ДСНС УкраiЪи у
XapKiBcbKoT областi (за згодою)
питань економiчного Постiйно
пiд час
розвитку, мiстобудування та
адмlнlстративних проведен
архiтектури,
ня
послуг та цивiльного захисту
районноi державноТ адмiнiстрацii (за iнвентари
зацii
згодою) спiльно з виконкомами
сiльських, селищних та MicbKoi рад,
районний сектор ЛСНС Украiни у
Харкiвськiй областi (за згодою)

-

з

(ru

5.

здiйснювати постtйний контроль за станом 1 якlстю проведення
технiчноi iнвентаризацii в цiлому та щодо заповнення матерiалiв, у
яких зазначаються технiчнi характеристики захисних споруд.
недопучення випадкiв неналежного оформлення технiчних

паспортiв захисних споруД. Проводити детальну перевiрку
розроблених технiчних паспортiв захисних споруд на предм9т ix
вiдповiдностi Iнструкцii про порядок гIроведення технiчноТ
iнвентаризацiТ об'сктiв нерухомого майна, затвердженоi наказом
щержавного koMiTeTy будiвництва, архiтектури та житловот
полiтики Украiни вiд 24.05.01 JЮ t27 (зi змiнами), у частинi
належного оформлення технiчних паспортiв та заповнення ycix

6.

долаткiв. пеоедбачених цiсю iнструкцiсю
Здiйснювати оформлення речових прав

на захисн1 споруди,

як

Вiддiл з

Вiддiл з

питань економiчного

До 20

oкpeмi об'екти нерухомого майна

7.

Вжити вiдповiдних заходiв

та

здiйснення контролю щодо

наJIежного оформлення (уточнення) балансоутримувачами
захисних споруд необхiдних документiв бухгалтерського облiку на
захисну споруду, як окремий об'ект нерухомого майна

рудня 2018
розвитку, мiстобудування та
архiтектури, адмiнiстративних
року
послуг та цивiльного захисту
районноТ державноI адмiнiстрацii (за
згодою) спiльно з виконкомами
сiльських, селищних та MicbKoT рад,
власники (балансо-утримувачi)
захисних споруд (за згодою)
питань економiчного
Що 20
lрудня 2018
розвитку, мiстобудування та
адмiнiстративних
архiтектури,
року
захисту
та
послуг
цивlльного
районпоТ дсржавноТ адмiнiстрацii (за
виконкомами
згодоrо) спiльно
сiльських, селищних та MicbKoT рад,
вiддiл комунzLльного майна та з
питань захисту прав споживачiв
районноТ ради (за згодою), районний
сектор ЛСНС УкраТни у Харкiвськiй
областi (за згодою)
Вiддiл з питань економiчного
До5
грудня
та
розвитку, мiстобудування
архiтектури, адмiнiстративних 201В року
послуг та цивiльного захисту
-на
(за
проiнвент
pal"toHHoT державноТ адмiнiстрацii
азгодою) спiльно з виконкомами
сiльських, селиu{них та MicbKoT рад, ризованl
впасники (балансо-утримувачi) споруди,
до 20
захисних споруд (за згодою)

Вiддiл з

з

8.

Здiйснювати анаJIiз та у разi потреби (вiдсутнiй, :застарiлий тощо)
забезпечити розроблення (оформлення) rrа кожну захисну споруду
нового паспорта та облiковот картки. Подавати департаменту
цивiлъного захисту облдержадмiнiстрацiТ один примiрник
облiковОТ карткИ та паспорта (ttалсхсttим lILII{oM завiреноТ
балансоутримувачем копii)

грудня
2018 року
- на Bci
споруди
9.

10.

Що 20
здiйснювати уточнення та кориryвання за результатами технiчнот Вiддiл з питань економlчного
грудня
розвитку, мiстобудування та
iнвентаризацii книг облiку захисних споруд
архiтектури, адмiнiстративних 2018 року
послуг та цивiльного захисту
районноТ державноi адмiнiстрацii (за
згодою) спiльно з виконкомами
сiльських, селищних та MicbKoT рад
Що 15
Здiйснювати узагальнення результатiв технiчноi iнвентаризацil Вiддiл з питань економiчного
грудня
захисних споруд та подавати вiдповiднi звiти Щепартаменту розвитку, мiстобудування та
архiтектури, адмiнiстративних 2018 року
цивiльного захисту облдержадмiнiстрацii

послуг та цивiльного

ll

передбачити пiд час формування мiсцевих бюджетiв кошти для
на_пежного утримання захисних споруд, що належать до
комунальноi власностi або перебувають у сферi управлiння
мiсцевих органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого
самоврядування

|2.

Вжити заходiв щодо приведення у наJIежний стан захисних споруд

цивiльного захисту, споруд подвiйного

призначення,

пристосованих та найпростiших укриттiв, що вик9рц9f9руцf!9х

захисту
районноi державноТ адмiнiстрацiТ (за
згодою)спiльно з виконкомами
сiльських, селищних та MicbKoT рад
Вiддiл з питань економiчного Упродовж
2017
розвитку, мiстобудування та
20i 8
архiтектури, адмiнiстративних
poKiB
послуг та цивiльного захисту
районноi державноi адмiнiстрацiТ (за
згодою) спiльно з виконкомами
сiльських, селищних та мiськоi рад
Вiддiл з питань економlчного Упродовж
2011 розвитку, мiстобудуваIrня та
аlэхiтектури, адмiнiстративних 2018 poKiB

-

захисту
та
цивlльного
для колективного захисту людей, та здiйснити заходи щодо послуг
максимаJIьного пристосування Bcix захисних споруд цивiльного районноi державноi адмiнiстрацiТ (за
згодою) спiльно з виконкомами
захисту для можливостi перебування у них осiб з iнвалiднiстю .

сiльських, селищних та MicbKoi рад,

власники
13.

ЗuбЬr.r""ити) за згодою власникiв (балансоутримувачiв) захисних
споруд, проведення комплексних перевiрок стану ix готовностi, а
також вивчення стану iнших об'сктiв, придатних для укриття
населенНя на терИторiТ вiдповiдноI адмiнiстративно-територiальноi
одиницi (включаючи перевiрку можливостi приведення захисtrоi
споруди у готовнiсть вiдповiдно до плану та експпуатаrliю у
режимi захисноi споруди протягом шести годин з перевiркою
роботи у режимi чистот вентиляцiт i фiльтровентиляцi[), у тому
числi здiйснити перевiрку на предмет виявлення об'ектiв iз
ускладненим доступом до них осiб з iнвалiднiстю.

(балансоутриму-вачi)
захисних споруд (за згодою)
Вiддiл з питань економiчного
розвитку, мiстобудування та
архiтектури, адмiнiстративних
послуг ,I,a tцивi-llьного захисту
районrrоТ /(cpx(al]lIсlT адмiнiстрацiТ (за
зго/lоIо) cIIiJILIl() з виконкомами
сiJILсl,ких, ссJIиIIllIих та MicbKoi рад,
райоllllиii ccK,l,()l) /ICHC Украiни у
Xapr<i llcl,t<iii tlб.lIac,I,i (за згодою)

Що 15

грудня
20|7 року

оприлюднити на власних iнформацiйних ресурсах вiдповiднi звiти
про перевiрку захисних споруд цивiльного захисту та iнших
об'ектiв, придатних для укриття населення на предмет виявлення
об'ектiв з ускладненим доступом до них осiб з iнвалiднiстю
|4.

з питань економlчного
перевiрити та за необхiдностi вiдкоригувати схеми розмlщення Вiддiл
захисних споруд у розрiзi населених пунктiв, на яких позначити розвитку, мiстобудування та

за

захисними архiтектури, адмiнiстративних
спорудами (укриттями), маршрути висування населення до них, гlослуг та цивiльного захисту
порядок отримання населенням засобiв iндивiдуального захисту районноТ державноТ адмiнiстрацiТ (за
згодою) спiльно з виконкомами
тощо. Зазначенi схеми розмiстити у ко

закрiплення мешканцiв житлових будинкiв

Що 20

травня
2011 року

пунктi з питанЬ цивiльilОго захисТУ,

ЩО створюЮться при органах

мiсцевогО самовряДування та
15.

житлово-експлуатацiЙних

з метою поiнформованостi

населення забезпечити розмiщення на
власних iнформацiйних ресурсах вiдомостей про наявнi захиснi
споруди цивiльного захисту, споруди подвiйного призначення,
пристосованi та найпростiшi укриття в населених пунктах, iз
зазначенням обладнаних для перебування в них осiб з iнвалiднiстю

сlльських, селищних та мlсько1 рад,
районний сектор ЛСНС Украiни у
Харкiвськiй областi (за згодою)
Вiддiл з питань економiчного
розвитку, мiстобудування та
архiтектури, адмiнiстративних
послуг та цивiльного захисту
районноi державноi адмiнiстрацii (за
згодою) спiльно з виконкомами
сiльських, селищних та мiськоi рад,
районний сектор ЛСНС УкраТни у
Харкiвськiй областi (за згодою)

Головний спецiалiст вiддiлу з питань
скономiчного розвитку, мiстобудування та
архiтектури, адмiнiстративних послуг та цивiльного
,]ах ис,l,у

районноТ державноТ адмiнiстрацii

В.В. Тiтченко

Що 20

грудня
201-7

року

зАтвЕрдхtЕнrI
Розпорядження голови
районноi дер}кавноТ адмirriстрацii
OИc',фzlzцt

a Zа,rr/zсугrr zu/f,Ё

склАд

районноi iнвентаризацiйIlоI KoMicii з органiзацii заходiв, IIов'rIзаIIлlх з
проведенням технiчrrоТ itlвеlIтаризацii захисIIих споруд цивi"ll ь tltlгo захи cl'y
Барвilrкiвсr,кого райоrlу у 2011-2018 роках

кАлIнIн

Олег Сергiйович

глуlцЕнко

В олодимир Олександрович

гrерший заступник голови БарвiнкiвськоТ
районноТ державноi адмirriстрацii, голова
районноТ iнвентаризацiйrrоi KoMicii

Барвiнкiвського районtлого сек,гору
головного управлiння .ЩержавноТ служби УкраТlrи
з надзвичайних ситуацiй у Харкiвськiй областi,
заступник голови районноТ iнвентаризацiйноi
нач€Lпьник

KoшriciT (за згодоrо)

тIтчЕнко

Вадим Володимирович

головний спецiалiст вiлдiлу з

економiчного розвитку, мiстобудуванlrя
архiтектури, адмiнiстративI{их tIослуг

цивiльного захисту районноi
секретар
адм1}Ilстрацl1,
i t-ttзентаризацiйноТ
KoMicii

АдА1\4Енко

Володимир Андрiйович

питанL

,гА

,га

дерrкавноТ
райоrrноТ

фахiвець 61 лержавноТ пожежно-рятуIзальноi
частини JVs61 головного управлiнrIя ЩерrкавrлоТ

з

надзвичайних ситуаrtiй
областi (за згодою)

служби

у

Харкirзськiй

лдЕнко

директор Барвiнкiвського комунальI{ого
пiдприемства технiчноi iнвентаризацii (за
згодоrо)

лIрник

голова ffругоi IBatliBcbKoT сiльськоi ради (за
згодою)

пороло

Провiдний iнспектор Барвiнкiвського райоtrного
сектору головного управлiння ЩержаtзI-tоi служби
УкраТни з надзвичайних ситуацiй у Харкiвськiй

Любов IBaHiBHa

василъ Миколайович
VIаксим Миколайович

об;tастi (за згодоIо)

Головний спецiалiст вiддiлу з питань
економiчного розвитку, мiстобудування та
архiтектури, адмiнiстративних по слуг та ци
захисt'у районноi державноТ адмiнiстраrriI

в i--l ьн

о го

В.R. Тiтченко

