
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про створення фонду захисних споруд цивільного захисту  

на території Арцизької міської територіальної громади 

 

Керуючись статтями 10, 17, 18, 73 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», підпунктами 1, 23 пункту 2 частини 2 статті 19 
Кодексу цивільного захисту України, Порядком створення, утримання фонду 
захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, з метою 
забезпечення обліку усіх захисних споруд та інших споруд, які можуть бути 
використані населенням Арцизької міської територіальної громади для укриття 
під час надзвичайних ситуацій, воєнних дій чи терористичних актів, Арцизька 
міська рада 
 

ВИРІШИЛА:  

 
1. Створити фонд захисних споруд цивільного захисту (далі – фонд ЗС ЦЗ) на 

території Арцизької міської територіальної громади згідно з додатком. 
2. Керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств, на балансі чи 

в управлінні яких знаходяться захисні споруди цивільного захисту, забезпечити їх 
утримання в готовності до використання за призначенням. 

3. Власникам, балансоутримувачам чи управителям об’єктів, що не 
перебувають у комунальній власності Арцизької міської територіальної громади, 
використання захисних споруд цивільного захисту здійснювати згідно з Порядком 
використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для 
господарських, культурних і побутових потреб, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138. 

4. Відділу інформаційно-комунікаційних технологій та комп'ютерного 
забезпечення Арцизької міської ради забезпечити надання та оприлюднення 
інформації про фонд ЗС ЦЗ на офіційному сайті Арцизької міської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань комунальної власності, земельних відносин, містобудування, 
будівництва та охорони природи. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Проект рішення підготовлений 
відділом Арцизької міської ради 
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«Про створення фонду захисних споруд цивільного захисту  

на території Арцизької міської територіальної громади» 
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