
 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
 
від 

 
25.03. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
185 

 
 
Про проведення у 2021 році 
технічної інвентаризації захисних 
споруд цивільного захисту  
 
 
 Керуючись статтею 19 Кодексу цивільного захисту України,                        
статтями 28 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з 
метою координації дій місцевих органів виконавчої влади з питання підготовки 
та проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, 

   ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Створити обласну комісію з організації заходів, пов’язаних з 
проведенням у 2021 році технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 
захисту (далі – обласна інвентаризаційна комісія). 

 
2. Затвердити склад обласної інвентаризаційної комісії (додається). 
 
3. Голів районних державних адміністрацій, запропонувати сільським, 

селищним, міським головам: 
1) створити районні (сільські, селищні, міські) комісії з організації заходів, 

пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 
захисту; 

2) скласти плани заходів проведення у 2021 році технічної інвентаризації 
захисних споруд цивільного захисту; 

3) забезпечити проведення протягом 2021 року технічної інвентаризації 
усіх захисних споруд цивільного захисту на підпорядкованих територіях; 

4) провести технічну інвентаризацію згідно з Методичними 
рекомендаціями щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільної оборони (цивільного захисту), затвердженими наказом Міністерства 
надзвичайних ситуацій України від 10 червня 2009 року № 390; 

5) передбачити кошти під час внесення змін щодо показників місцевих 
бюджетів на 2021 рік для проведення технічної інвентаризації захисних споруд 
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цивільного захисту, як об’єктів нерухомого майна, що перебувають у 
комунальній власності; 

6) організувати відповідну роботу з балансоутримувачами захисних 
споруд цивільного захисту щодо проведення у 2021 році заходів технічної 
інвентаризації; 

7) організувати роботу на підпорядкованих територіях щодо 
оформлення документів на зняття з обліку захисних споруд цивільного 
захисту, які зруйновані, затоплені та які неможливо відновити та 
використовувати за призначенням відповідно до Вимог щодо визначення 
критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних 
споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку 
неможливість, які затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 09 липня 2018 року № 579  та зареєстровано в Міністерстві                
юстиції України 30 липня 2018 року за № 881/32333. 

 
4. Голів районних державних адміністрацій, запропонувати міським 

головам: 
1) забезпечити інформування Департаменту з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації про стан проведення технічної інвентаризації 
захисних споруд цивільного захисту щокварталу до 25 числа місяця, 
останнього у кварталі. Інформацію надавати за район у розрізі територіальних 
громад та узагальнену за район (місто); 

2) проінформувати Департамент з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації про результати проведеної роботи та надати звітні 
документи про виконання заходів технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту на території області до 25.12.2021. Інформацію надавати за 
район  у розрізі територіальних громад та узагальнену за район (місто). 

 
5. Департаменти облдержадміністрації: агропромислового розвитку; 

охорони здоров’я; освіти і науки забезпечити виконання, у межах повноважень, 
заходів щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 
захисту на території області та проінформувати Департамент з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації  про результати проведеної 
роботи до 25.12.2021. 

 
6. Запропонувати Управлінню забезпечення реалізації повноважень у 

Запорізькій області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях,               
ТОВ «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації» забезпечити 
виконання, у межах повноважень, заходів щодо проведення технічної 
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та проінформувати 
Департамент з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації  про 
результати проведеної роботи до 25.12.2021. 
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7. Департамент з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації: 

1) забезпечити роботу обласної інвентаризаційної комісії; 
2) здійснювати щокварталу збір, узагальнення та аналіз інформації щодо 

стану проведення технічної інвентаризації захисних споруд на території 
області та інформування обласної інвентаризаційної комісії; 

3) підготувати узагальнену інформацію про хід виконання цього 
розпорядження голові обласної державної адміністрації до 20.01.2022. 

 
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови обласної державної адміністрації Володимира Шустова. 
 
 

 
Голова                     Олександр СТАРУХ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


