
 

 

  

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                        РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

18.05.2017                                                                                          № 110 

 

 

Про проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту району 

 

 

           Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 19 Кодексу цивільного захисту України, доручення 

Прем’єр-міністра України від 15.02.2017 № 4929/1/1-17 до листа МВС України 

від 06.02.2017 № 1610/01/14-2017 «Про продовження заходів з технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту», розпорядження голови 

облдержадміністрації від 11.05.2017 № 260 «Про внесення змін до 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.05.2009  № 164» 

та з метою упорядкування обліку захисних споруд цивільного захисту: 

1. Провести технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного 

захисту на території району у термін до 01.11.2018 року. 

2.  Створити районну комісію з організації заходів, пов’язаних з 

проведенням технічної  інвентаризації  захисних споруд цивільного захисту і 

затвердити її персональний склад (додається); 

3.  Районній комісії з організації заходів, пов’язаних з проведенням 

технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту: 

організувати продовження проведення технічної інвентаризації  

захисних споруд цивільного захисту на території району до кінця 2018 року; 

організувати роботу щодо уточнення та оновлення облікових документів 

на захисні споруди цивільного захисту, внесення змін до відомостей про їх 

облік; 

узагальнені дані про проведення технічної інвентаризації захисних 

споруд цивільного захисту щорічно та до 15 грудня інформувати управління з 

питань цивільного захисту облдержадміністрації та Полтавське  ГУДСНС 

України в Полтавській області; 

передбачити  під час перегляду показників місцевих бюджетів на 2017 

рік та під час формування показників районного бюджету на 2018 рік кошти на 

проведення  технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту як 

об’єктів нерухомого майна, що перебувають у сфері їх впливу; 

щорічно до 1 листопада надавати управлінню з питань цивільного 

захисту облдержадміністрації для узагальнення зведені відомості технічної 

інвентаризації захисних споруд по району. 



 

 

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови 

райдержадміністрації від 22.06.2009 № 133 «Про проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) 

району» (із змінами). 

 

 

 

 

             Голова 

районної державної 

     адміністрації                                                                      Ю. КОВАЛЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови  

Миргородської районної 

державної адміністрації 

18.05.2017  № 110 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ  СКЛАД  

районної комісії з організації заходів, пов’язаних з проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту 

 

 

Гуржій 

Олександр Васильович 

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

комісії 

Олексенко 

Андрій Миколайович 

- провідний інспектор сектору містобудування, 

архітектури та з питань цивільного захисту 

райдержадміністрації, секретар комісії  

 

Члени комісії: 

 

Завгородній 

Віктор Степанович                         

- завідувач сектору містобудування, архітектури 

та з питань цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Назаренко 

Руслан Вікторович    

- начальник районного відділу Головного 

Управління Державної служби надзвичайних 

ситуацій України у Полтавській області (за 

згодою) 

Перевай 

Наталія Василівна                          

- завідувач  сектору інфраструктури,  житлово- 

комунального господарства та будівництва                                                          

райдержадміністрації 

Синяговська 

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

 

                                                                              

                      

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                               В.М. Хоменко 

 

 

 

 

 


