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Про стан утримання об’єктів
цивільного захисту населення
в місті Долинська
Відповідно до статей 19, 32 Кодексу цивільного захисту України та
статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на
виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 28 січня 2015 року № 28 «Про переведення територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у режим підвищеної
готовності», заслухавши інформацію начальника відділу житловокомунального господарства та розвитку інфраструктури міста Багнюка А.В.
про виконання заходів щодо утримання об’єктів цивільного захисту населення
в місті Долинська, встановлено наступне.
На балансі підприємств та організацій м. Долинська знаходяться
27 споруд цивільного захисту (цивільної оборони), з них 23 в житлових
будинках КП «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській
міській раді (далі – комунальне підприємство) (16 протирадіаційних та 7
найпростіших укриттів), одна в будівлі Долинського відділу поліції Головного
управління національної поліції в Кіровоградській області, одна на території
Долинської центральної районної лікарні (в будівлі станції швидкої медичної
допомоги), одна в будівлі ПАТ «Долинський птахокомбінат» та одна в
житловому будинку Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
«Світ».
Споруди цивільного захисту комунальної власності розташовані у
підвальних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків міста та
паспортизовані. Дотримуючись статті 32 Кодексу цивільного захисту України,
частина захисних споруд передана в оренду і використовується для
господарчих, культурних та власних побутових потреб населення міста.
За результатами комплексної перевірки (спеціального огляду) захисних
споруд цивільного захисту міста, проведеної у березні-травні 2018 року 12
протирадіаційних укриттів готові до прийняття осіб, що укриваються; 11 –
обмежено готові до прийняття осіб, що укриваються, та потребують
фінансування.
Окремі приміщення захисних споруд здані в оренду. Кількість орендарів
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на дату складання звіту становить 54 фізичних та юридичних осіб.
Заборгованість за оренду приміщень цивільного захисту складає 19,3 тис. грн.
За рахунок надходжень коштів від оренди виконано робіт по утриманню
споруд цивільного захисту на суму 10,8 тис. грн.
Рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради № 102 від 21
червня 2017року затверджений «Перелік заходів та обсяги фінансування,
спрямованих на приведення захисних споруд комунальної власності у стан,
придатний для використання за призначенням» з необхідною сумою
фінансування 72,3 тис. грн. Планом фінансування на 2018р. з міського
бюджету виділено 48,638 тис. грн. на «Приведення захисних споруд до
належного стану (протирадіаційні укриття, які не передані в оренду)».
У першому півріччі 2018 року комунальним підприємством виконано
відновлення водопостачання, водовідведення та електричного освітлення у
двох захисних спорудах, не переданих в оренду (буд. № 52 та № 54 по вул.
Нова) на суму 20,33 тис. грн. В третьому кварталі 2018 року планується
привести до належного стану 2 захисні споруди цивільного захисту, які не
передані в оренду, у будинках
№ 76 та № 78 по вул. Нова.
Важливо зазначити, що згідно з вимогами статті 32 Кодексу цивільного
захисту України захисні споруди державної та комунальної власності не
підлягають відчуженню (приватизації).
З метою утримання в належному технічному стані об’єктів цивільного
захисту населення в місті Долинська та приведення їх до стану готовності,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства
та розвитку інфраструктури міста Багнюка А.В. про виконання заходів щодо
утримання об’єктів цивільного захисту населення в місті Долинська взяти до
відома.
2. Начальнику комунального підприємства «Долинське міське
комунальне господарство» при Долинській міській раді Кушку А.В.:
1) до 01 вересня 2018 року виконати роботи по приведенню захисних
споруд комунальної власності у стан, придатний для використання за
призначенням відповідно до обсягів фінансування на 2018 році;
2) до 15 серпня 2018 року надати на погодження міської ради перелік
робіт та обсяги фінансування, необхідних для завершення робіт з приведення
захисних споруд комунальної власності у стан, придатний для використання за
призначенням;
3) забезпечити контроль за належним утриманням захисних споруд.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Цуканова С.Б.

Міський голова

В.ТЕРНАВСЬКА
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