
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про створення міської комісії з організації заходів, пов’язаних із проведенням 
технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту 
 
 

Керуючись Кодексом цивільного захисту України, вимогами Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Методичними 

рекомендаціями щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільної оборони (цивільного захисту), затвердженими наказом Міністерства 

України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи від 10 червня 2009 року №390 (зі 

змінами), з метою належного проведення в місті технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту:  

1. Створити міську комісію з організації заходів, пов’язаних з 

проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та 

затвердити її персональний склад (далі – міська комісія) (додається). 

2. Міській комісії забезпечити координацію дій об’єктових 

інвентаризаційних комісій підприємств, які розташовані на території 

м. Запоріжжя. 

3. Об’єктовим інвентаризаційним комісіям після завершення технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (далі – ЗС ЦЗ) надати 

міській комісії (через Управління з питань попередження надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення міської ради) примірники: 

актів технічної інвентаризації ЗС ЦЗ;  

облікових карток на ЗС ЦЗ; 

паспортів на ЗС ЦЗ. 

4. Управлінню з питань попередження надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення міської ради: 

узагальнювати результати проведення технічної інвентаризації ЗС ЦЗ за 

місто; 

оформлювати зведені відомості технічної інвентаризації ЗС ЦЗ та 

надавати Департаменту з питань цивільного захисту населення обласної 

державної адміністрації щороку до 25 грудня. 

5. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 19.04.2019 №125р «Про створення міської комісії з організації заходів, 

пов’язаних із проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільного  
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захисту» зі змінами, внесеними розпорядженнями міського голови від 

11.06.2019 №176р та від 06.05.2021 №77р. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександра Власюка. 
 
 
Секретар міської ради Анатолій КУРТЄВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядженням міського 
голови 
 
_____________№______ 

 
 

СКЛАД 
міської комісії з організації заходів, пов’язаних із проведенням технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту 
 
ВЛАСЮК 
Олександр Олександрович  

- перший заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, голова комісії 
 

ФІЛІПОВИЧ  
Валерій Володимирович 

- заступник начальника управління з питань 
попередження надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення міської ради, заступник голови 
комісії 
 

ЛІТИНСЬКИЙ  
Михайло Григорович 

- головний спеціаліст відділу цивільного захисту 
населення та дій у надзвичайних ситуаціях 
управління з питань попередження надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення міської 
ради, секретар комісії 
 

Члени комісії: 
 

 
 

БАЄВ 
Андрій Іванович 

- голова районної адміністрації міської ради по 
Заводському району 
 

БЕЗУГЛА 
Тетяна Андріївна 

- заступник начальника відділу з питань обліку 
майна та майнових відносин департаменту 
комунальної власності та приватизації міської ради 
 

ДІДИЧ  
Галина Євгеніївна 

- інженер з інвентаризації нерухомого майна 
товариства з обмеженою відповідальністю 
«Запорізьке міжміське бюро технічної 
інвентаризації» (за згодою) 
 

ЗМІЄНКО 
Віталій Валерійович 

- голова районної адміністрації міської ради по 
Дніпровському району 
 

КЕРІМОВА 
Світлана Богданівна 

- головний спеціаліст відділу управління 
державним майном Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Запорізькій області 
Регіонального відділення фонду державного майна 
України по Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградський областях (за згодою) 
 

КУЗЬМІН 
Олександр Сергійович 

- голова районної адміністрації міської ради по 
Комунарському району 
 

ЛАЗАРЧУК 
Олена Леонідівна 

- заступник директора департаменту з управління 
житлово-комунальним господарством міської ради 
 

ЛИСЕНКО 
Віталій Володимирович 

- голова районної адміністрації міської ради по 
Вознесенівському району 
 

МАЄР 
Федір Миколайович 

- голова районної адміністрації міської ради по 
Шевченківському району 
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МИРОШНИК 
Володимир Миколайович 

- начальник відділу цивільного захисту населення 
та дій у надзвичайних ситуаціях управління з 
питань попередження надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення міської ради 
 

МОСТОВИЙ 
Валерій Олександрович 

- голова районної адміністрації міської ради по 
Олександрівському району 
 

ПШЕНИЧНИЙ 
Олександр Миколайович 

- голова районної адміністрації міської ради по 
Хортицькому району 
 

ШЛЯХОВИЙ 
Анатолій Юрійович 

- провідний інспектор відділу організації 
профілактичної роботи та цивільного захисту 
Запорізького районного управління ГУ ДСНС 
України у Запорізькій області (за згодою) 

 
 
Заступник начальника управління  
з питань попередження надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту  
населення міської ради Валерій ФІЛІПОВИЧ 




