
КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від _________________ 20__ року            м. Кременець              № __________

Про організацію укриття населення 
Кременецького району в захисних 
спорудах цивільного захисту  

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, законів України „Про 
місцеві державні адміністрації”, ,,Про правовий режим воєнного стану”, указів 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ,,Про введення воєнного 
стану в Україні” і № 68/2022 ,,Про утворення військових адміністрацій”, від 6 
лютого 2023 року № 58/2023 ,,Про продовження строку дії воєнного стану в 
Україні”, Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного 
захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 березня 2017 року № 138 (із змінами), Вимог щодо утримання та 
експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 9 липня 2018 року № 579, на 
виконання розпорядження голови Тернопільської обласної військової 
адміністрації від 27 лютого 2023 року № 88/01.02-01 ,,Про організацію укриття 
населення в захисних спорудах цивільного захисту”, з метою забезпечення 
укриття населення Кременецького району у фонді захисних споруд цивільного 
захисту в умовах воєнного стану:

1. Органам місцевого самоврядування Кременецького району:
1)  до 15 березня 2023 року визначити (уточнити) та подати на погодження в 

Кременецьку районну військову адміністрацію потребу у фонді захисних споруд 
цивільного захисту;

2)  при внесенні змін до бюджетів, розробленні та прийнятті місцевих 
програм, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій, передбачати видатки на створення фонду захисних 
споруд цивільного захисту, його утримання та приведення у готовність до 
використання за призначенням;
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3)  забезпечити створення та організувати роботу постійних або тимчасових 
комісій з обстеження будівель і споруд для встановлення можливості їх 
використання для укриття населення як споруд подвійного призначення та 
найпростіших укриттів;

4)  забезпечити організацію обліку фонду захисних споруд цивільного 
захисту, отримання від балансоутримувачів облікових карток і паспортів на 
захисні споруди цивільного захисту, що пройшли технічну інвентаризацію;

5)  забезпечити підготовку та подання відповідних звернень до 
правоохоронних органів, органів прокуратури та судів щодо балансоутримувачів 
захисних споруд цивільного захисту усіх форм власності, які не виконують  
вимоги чинного законодавства щодо належного утримання захисних споруд 
цивільного захисту;

6)  забезпечити дотримання вимог законодавства щодо впровадження 
інженерно - технічних заходів цивільного захисту при реалізації завдань у сфері 
планування та забудови територій, зокрема, будівництва (пристосування) 
захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення;

7)  щокварталу розглядати на засіданнях місцевих комісій з питань 
техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій питання щодо 
забезпечення стану готовності захисних споруд цивільного захисту до 
використання за призначенням, проведення їх технічної інвентаризації та 
доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном, вжиття  
заходів  для  нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту, стану  
організації  роботи  стосовно  будівництва  захисних  споруд  цивільного захисту 
та споруд подвійного призначення;

8)  забезпечити проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи серед 
населення з питань укриття населення у фонді захисних споруд цивільного 
захисту.

2.  Балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту 
Кременецького району, органам місцевого самоврядування Кременецького 
району:

1)  організувати роботу щодо приведення захисних споруд цивільного 
захисту, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів у 
відповідність із нормативними вимогами;

2)  вжити заходів щодо забезпечення об’єктів фонду захисних споруд 
цивільного захисту необхідним обладнанням, інвентарем та матеріалами, 
покажчиками місця знаходження та руху до них, засобами отримання 
інформації, зокрема безкоштовним Інтернетом;

3)  забезпечити безперешкодний доступ населення, у тому числі осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, до захисних споруд 
цивільного захисту, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів;

4)  розробити та затвердити плани розміщення і укриття населення в 
захисних спорудах цивільного захисту, спорудах подвійного призначення, 
найпростіших укриттях;
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5)  прийняти рішення щодо встановлення порядку використання фонду 
захисних споруд цивільного захисту в умовах воєнного стану;

6)  організувати роботу щодо завершення проведення технічної 
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту як об’єктів нерухомого 
майна;

7)  забезпечити необхідну кількість місць у захисних спорудах цивільного 
захисту, спорудах подвійного призначення, найпростіших укриттях, враховуючи 
чисельність населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб;

8)  забезпечити інформування населення про місця розташування  об’єктів 
фонду  захисних  споруд  цивільного  захисту,  у  яких  планується  його  
укриття, та здійснювати періодичне уточнення інформації на офіційних 
вебсайтах;

9)  забезпечити  укриття  населення  в  умовах  воєнного  стану  згідно  з  
вимогами законодавства  та  з  урахуванням  необхідності  збільшення  кількості  
об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема, шляхом  
будівництва швидкоспоруджуваних захисних споруд та облаштування 
додаткових укриттів;

10)  тимчасово припинити на період воєнного стану підготовку та  подання 
на розгляд документів щодо зняття з обліку захисних споруд цивільного захисту;

11)  здійснити у 2023 році оцінку стану готовності захисних споруд 
цивільного захисту;

12)  утворити комісії з оцінки стану готовності захисних споруд  цивільного 
захисту із обов’язковим залученням до їх складу фахівців Кременецького 
районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області;

13)  забезпечити оформлення актів оцінки стану готовності захисних  
споруд цивільного захисту відповідно до Вимог щодо утримання та експлуатації 
захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 9 липня 2018 року № 579;

14)  забезпечити надання до 15 вересня 2023 року Кременецькій районній 
військовій адміністрації та Кременецькому районному управлінню ГУ ДСНС 
України у Тернопільській області копій актів оцінки стану готовності захисних  
споруд цивільного захисту.

3. Кременецькому районному управлінню ГУ ДСНС України у 
Тернопільській області:

1)  забезпечити контроль за створенням фонду захисних споруд  цивільного 
захисту, готовністю таких об’єктів до використання за призначенням;

2)  вжити заходів адміністративного впливу до балансоутримувачів  
захисних споруд цивільного захисту Кременецького району усіх форм 
власності, які не виконують вимоги чинного законодавства щодо належного 
утримання захисних споруд цивільного захисту.

4. Виконавцям цього розпорядження про проведену роботу інформувати 
управління соціально – економічного розвитку територій Кременецької 
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районної військової адміністрації (на електронну адресу: 02739531@mail.gov.ua) 
до 5 квітня, 5 липня та 1 жовтня 2023 року. 

5. Управлінню соціально – економічного розвитку територій Кременецької 
районної військової адміністрації забезпечити  узагальнення  інформації  та  про  
виконання розпорядження інформувати районну військову адміністрацію 
до 10 жовтня 2023 року.

        6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
начальника Кременецької районної військової адміністрації згідно з розподілом 
обов’язків.  

Начальник військової 
адміністрації                                                                                   Віталій КУДЛАК       

 Василь Хортик

 Віталій Грушко

 Роман Березовський

 Зоряна Павлюк

             Катерина Калітка
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