
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Старокостянтинів 
 

08 червня  2018 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 196/2018-р 

 

Про утворення тимчасової комісії з 

визначення обставин та 

правомірності постановки на облік 

захисних споруд цивільного захисту 

у м. Старокостянтинів 
 

 

На підставі ст. 19 Кодексу Цивільного захисту України, протокольного 

рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій виконавчого комітету міської ради від 05 червня 2018 року № 7, з 

метою вирішення питання щодо подальшого перебування на обліку захисних 

споруд цивільного захисту, що були поставленні на облік з порушенням 

(відсутні за фактом як об’єкти нерухомості, функціональне призначення яких 

не передбачає тривалого перебування у них людей), керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити тимчасову комісію з визначення обставин та правомірності 

постановки на облік захисних споруд цивільного захисту (далі - районна 

тимчасова комісія) у складі згідно з додатком. 

 

2. Тимчасовій комісії: 

1) забезпечити збір та аналіз облікових документів (облікові картки, 

паспорта захисних споруд, журналу обліку захисних споруд) захисних споруд 

цивільного захисту, які були поставлені на облік з порушенням, до 20 червня 

2018 року; 

 

2) за обліковою адресою, що зазначена в облікових документах захисних 

споруд, провести огляд зазначеного місця розташування на ньому споруд з 

проведенням фотофіксації виявленого, збір додаткових документів, довідки з 

комунального підприємства «Подільський реєстраційний центр» Сахновецької 

сільської ради Старокостянтинівського району Хмельницької області про 

відсутність документів на об’єкти нерухомості за адресою, що зазначена в 

облікових документах на захисну споруду, довідки зі служби містобудівного 

кадастру відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету
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міської ради про присвоєння відповідної адреси об’єкту нерухомості до 

30 червня 2018 року; 

 

3) визначити обставини зарахування захисних споруд до обліку до 

15 липня 2018 року; 

 

4) відпрацювати та затвердити звітні матеріали за результатами роботи 

комісії до 23 липня 2018 року; 

 

5) підготувати та надати управлінню з питань цивільного захисту 

населення Хмельницької обласної державної адміністрації документи щодо 

виключення захисних споруд з обліку до 30 липня 2018 року. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                             М. Мельничук



Додаток 

до розпорядження міського голови 

08 червня 2018 року № 196/2018-р 

 

 

Склад 

тимчасової комісії з визначення обставин та правомірності постановки на 

облік захисних споруд цивільного захисту 

 

Богачук 

Володимир Васильович  

 

- перший заступник міського голови, голова 

комісії; 

 

Чиж 

Сергій Володимирович  

 

- начальник Старокостянтинівського 

районного сектору Головного управління ДСНС 

України у Хмельницькій області, заступник 

голови комісії (за згодою); 

 

Більчук 

Юрій Петрович 

 

- завідувач відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії; 

 

Поліщук 

Юрій Михайлович  

 

- завідувач відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської ради; 

 

Скоц 

В’ячеслав Степанович 

 

- начальник комунального підприємства 

«Подільський реєстраційний центр» 

Сахновецької сільської ради 

Старокостянтинівського району Хмельницької 

області. 

 

 

 

 

Керуючий справами                                   підпис                                  В. Янзюк 

 


