
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 14.06.2022 № 76 

м. Золотоноша 

 

Про додаткові заходи щодо укриття населення в захисних спорудах 

цивільного захисту на території громади  

 

З метою організації заходів щодо укриття населення в фонді захисних 

спорудах цивільного захисту, у тому числі спорудах подвійного призначення 

та найпростіших укриттях, відповідно Кодексу цивільного захисту України, 

Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного 

стану в Україні”, затвердженого Законом України „Про затвердження Указу 

Президента України „Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 

№ 2102-ІХ, Порядку створення, утримання фонду захисних споруд 

цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138, Вимог щодо утримання та 

експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 30.07.2018 за № 

879/32331, розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 

27.05.2022 № 196, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Керівникам підприємств, установ, організацій, балансоутримувачам 

захисних споруд цивільного захисту, у тому числі найпростіших укриттів, у 

яких здійснюється укриття цивільного населення, розташованих в населених 

пунктах Золотоніської громади:  

1) визначити своїми наказами відповідальних осіб за утримання та 

експлуатацію таких об’єктів; 

2) забезпечити з дотриманням вимог чинного законодавства України, 

встановлених порядків, вимог, норм і правил: 

справність і постійну готовність до роботи спеціального обладнання, 

інженерних мереж та систем життєзабезпечення захисних споруд цивільного 

захисту; 



  

наявність нормативних аварійних запасів води, паливно-мастильних 

матеріалів, майна, необхідного для життєзабезпечення населення, що 

підлягає укриттю; 

створення належних протипожежних та санітарно-побутових умов для 

перебування населення у захисних спорудах цивільного захисту, з 

урахуванням потреб осіб з інвалідністю та мало мобільних груп населення; 

3) інформувати виконавчий комітет Золотоніської міської ради про 

виконання розпорядження в термін  до 27 червня 2022 року на електронну 

адресу zolo.ns@ukr.net відділу з питань надзвичайних ситуацій .  

2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій міськвиконкому (Луща О.О.), 

забезпечити інформування населення через місцеві засоби масової 

інформації, соціальні мережі та офіційний веб-сайт Золотоніської міської 

ради про розташування об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту 

та правил поводження у таких спорудах. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Масла О.М. та відділ з питань надзвичайних 

ситуацій (Луща О.О.).  

 

 

Секретар ради                                                                       Наталія СЬОМАК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олексій Луща 23904 
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