
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
29.01.2015                          Ужгород                                    № 37 
 
Про склад комісії 
 
 
 Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні ", Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Кабінету 
Міністрів України 26 січня 2015 року № 49-р "Про внесення змін до 
розпорядження Кабінету Міністрів України 26 листопада 2008 року № 1473",    
у зв'язку із кадровими змінами у складі міської інвентаризаційної комісії з 
проведення   технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та з 
питань щодо подальшого використання захисної споруди у разі банкрутства 
(ліквідації) підприємства: 
 1. Затвердити склад  міської інвентаризаційної комісії з проведення   
технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та з питань щодо 
подальшого використання захисної споруди у разі банкрутства (ліквідації) 
підприємства згідно з додатком . 
         2. Затвердити план заходів із підготовки  та проведення у 2015 році  
технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту міста (додається). 
         3. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови  
15.04.2013  № 147 та  11.09.2014  № 331.   

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
голови Фленька В.Ю. 
 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Додаток  
                                                                            до розпорядження міського голови 
                                                                             29.01.2015  № 37 
 

СКЛАД 
міської інвентаризаційної комісії з проведення   технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту та з питань щодо подальшого 
використання захисної споруди у разі банкрутства (ліквідації) підприємства  

 
Фленько Володимир Юрійович -заступник міського голови, 

голова комісії 
Варга Роберт Емеріхович - заступник начальника 

міськрайонного управління ДСНС 
України у Закарпатській області, 
заступник голови  комісії (за згодою) 

Дмитрієв Сергій Вікторович - головний спеціаліст відділу 
оборонної та мобілізаційної роботи, 
секретар комісії 
 

Члени  комісії: 
Дуран Сергій Сергійович - директор КП " Архітектурне 

планувальне бюро" 
Івегеш Михайло Михайлович -  начальник служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та 
архітектури 

Костенчук Олександр Анатолійович - в.о директора департаменту міського 
господарства 

Козак Тетяна Михайлівна 
 

- головний спеціаліст юридичного 
відділу 

Митровцій Олена Василівна - головний спеціаліст по контрольно-
ревізійній роботі відділу бухгалтерсь-
кого обліку та контрольно-ревізійної 
роботи фінансового управління 

Петрішка Віталій Михайлович  - головний фахівець Ужгородського 
міськрайвідділу Управління ДСНС у 
Закарпатській області (за згодою) 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                    Д.Геворкян 
 
 
 
                                                                            



 
                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                            Розпорядження міського голови 
                                                                            29.01.2015  № 37 
 
 

ПЛАН 
заходів із підготовки  та проведення у 2015 році  технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту міста 
 
 

№   
з/п 

Найменування заходів Відповідальні за      
виконання 

Строк       
виконання

1 Укладення замовником технічної 
інвентаризації захисної споруди 
договору із підприємствами, 
установами та організаціями, які 
мають відповідні ліцензії на 
проведення   технічної інвентаризації, 
як об’єкта нерухомого майна. 

Власники 
(балансоутримувачі)  
захисних споруд 
цивільного захисту 

До 3 серпня 
2015 року      
 
 
 

2 Здійснення контролю за укладенням 
власниками (балансоутримувачами) 
захисних споруд цивільного захисту 
договорів з підприємствами, 
установами та організаціями, які 
мають відповідні ліцензії на 
проведення   технічної інвентаризації, 
як об’єкта нерухомого майна, 
узагальнення та подання до 
територіальної комісії інформації про 
стан укладення договорів. 

Міська 
інвентаризаційна 
комісія 

Протягом  
2015 року 

3 Проведення технічного обстеження 
захисних споруд цивільного захисту. 

Міська 
інвентаризаційна 
комісія спільно з 
підприємствами, 
установами та 
організаціями, які 
мають відповідні 
ліцензії на 
проведення   
технічної 
інвентаризації, як 
об’єкта нерухомого 
майна 

До 3 
вересня 
2015 року. 



4 Здійснення контролю за проведенням 
підприємствами-власниками захисних 
споруд (балансоутримувачами), які 
безпосередньо проводять технічну 
інвентаризацію захисних споруд 
цивільного захисту, відповідно до 
вимог нормативно-правових та 
методичних документів, які 
регламентують проведення технічної 
інвентаризації.  

Міська 
інвентаризаційна 
комісія,  
Ужгородський 
міськрайвідділ 
Управління ДСНС 
України в 
Закарпатській 
області 

2015 рік 

 
 

 5 

Уточнення та оновлення облікових 
документів на захисні споруди, 
внесення змін до електронної бази 
даних про їх облік.  

Міська 
інвентаризаційна 
комісія спільно з 
Ужгородським 
міськрайвідділом, 
Управлінням ДСНС 
України в 
Закарпатській 
області 

 
 
 
До 1 
листопада 
2015 року 

 
 
6 

Узагальнення результатів планової 
технічної інвентаризації захисних 
споруд цивільного захисту та подання 
відповідних заключних звітів до 
територіальної інвентаризаційної 
комісії. 

Міська 
інвентаризаційна 
комісія 

До 5 
листопада 
2015 року 

 
 

______________________________________ 


