
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про створення комісії з обстеження будівель і споруд, пошкоджених 

внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій та терористичних актів на 

території Арцизької міської територіальної громади 

Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні, статтею 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 

постановами Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 №473 «Про 

затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків 

збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та 

споруд», від 12.04.2017 №257 «Про затвердження Порядку проведення 

обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва», від 19.04.2022 

№474 «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, 

пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій 

або терористичних актів», виконавчий комітет Арцизької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Створити комісію з обстеження будівель і споруд, пошкоджених 

внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій та терористичних актів на 

території Арцизької міської територіальної громади (далі – Комісія) у складі, 

що додається. 
2. Комісії, у разі виникнення на території Арцизької міської 

територіальної громади надзвичайних ситуацій, воєнних дій та терористичних 

актів, що зумовили пошкодження об’єктів: 

2.1. Здійснити візуальний огляд пошкоджених об’єктів з метою 

формування їх попереднього переліку. 

2.2. За результатами візуального огляду скласти акт обстеження 

будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій 

та терористичних актів на території Арцизької міської територіальної громади.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника Арцизького міського голови. 

 

 

Проект підготовлений відділом 

капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, транспорту та 

благоустрою Арцизької міської ради 

 



Додаток до проекту рішення 

виконавчого комітету Арцизької 

міської ради 

СКЛАД 

комісії з обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних 

ситуацій, воєнних дій та терористичних актів на території Арцизької міської 

територіальної громади 

 

Член комісії Посада 

Голова комісії  перший заступник Арцизького міського голови 

 

Заступник голови комісії  начальник відділу капітального будівництва, 

житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та 

благоустрою Арцизької міської ради 

Секретар комісії  головний спеціаліст-архітектор відділу 

капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, архітектури, 

містобудування, транспорту та благоустрою 

Арцизької міської ради 

 

Члени комісії: 

 

 Головний спеціаліст з благоустрою відділу 

капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, архітектури, 

містобудування, транспорту та благоустрою 

Арцизької міської ради; 

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту 

відділу організаційної та кадрової роботи 

Арцизької міської ради; 

Інженер  відділу освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради; 

Власник (балансоутримувач) об’єкта, 

представник або уповноважена особа (за згодою); 

Фахівець, який має кваліфікаційний сертифікат 

на право виконання робіт з обстеження у 

будівництві об’єктів класу наслідків 

(відповідальності), що визначені 

кваліфікаційними вимогами (за потребою); 

Представник територіального органу ДСНС 

України (за згодою). 
 

                __________________________________________________________________________ 

 


