КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ
щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх
доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном
Комплекс заходів розроблено на виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютою
2015 року «Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України», введеного в дію Указом Президента
України від 12 березня 2015 р. № 139, та від 25 січня 2019 року, введеного в дію Указом Президента України від 25 січня
2019 року № 17 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року «Щодо підсумків
введення воєнного стану в Україні», з метою відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за
призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном за результатами проведення
технічної інвентаризації фонду захисних споруд цивільного захисту. Реалізація цих заходів створить умови для
підвищення рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.
Основні завдання Комплексу заходів:
удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази у сфері створення, утримання та використання фонду
захисних споруд цивільного захисту (далі - захисні споруди);
координація та визначення пріоритетних напрямків діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування щодо збереження, утримання та розвитку фонду захисних споруд;
відновлення функціонування захисних споруд, інших споруд фонду захисних споруд, доукомплектування їх
необхідними засобами цивільного захисту і майном, забезпечення готовності фонду захисних споруд до використання за
призначенням.
!№
1 і/п
1

Найменування заходу'

Відповідальні
виконавці

2

3

Термін
виконання
............

4

........

Очікуваний результат
5

І. Заходи щодо удосконалення іаконодавчої та нормативно-правової бази, надання методичної допомоги
1

Підготовка пропозицій щодо внесення змін
до Кодексу цивільного захисту України у
частині
удосконазення
вимог
щодо
організації укриття населення у фонді
захисних споруд

МВС, ДСНС, інші
заінтересовані
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади

згідно
з планом
нормотворчої
діяльності
ДСНС

Усунення дублювань та невідповідностей
вимог законодавства щодо організації
укригзя
різних
категорій
населення,
приведення їх до економічно обгрунтованих
норм
_________ ...____

і
... ........... ..........

_ _ 2 __
__
_____
Підготовка проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення амін до
постанови Кабінету Міністрів України від
10 березня 2017 р. № 138»

3
МВС. ДСНС, інші
заінтересовані
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади

З

Внесення змін до наказу МВС від
09.07.2018 № 579 «Про затвердження Вимог з
питань використання та обліку фонду
захисних
споруд
цивільного
захисту»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України ЗО липня 2018 р. за № 879/32331, у
частині
вдосконалення
норм
щодо
виключення з фонду захисних споруд, які
неможливо використовувати для укритгя
населення

МВС, ДСНС, інші
заінтересовані
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади

4

Визначення необхідності розробки проектів
повторного використання для будівництва
швидкоспоруджуваних
захисних
споруд
(сховищ, протирадіаційних укриттів) та
фортифікаційних споруд, призначених для
укриття населення_____
Врахування вимог інженерно-технічних
заходів цивільного захисту, насамперед щодо
створення фонду захисних споруд, під час
внесення змін до існуючих та розробки нових
будівельних норм
Надання рекомендації щодо ведення обліків
захисних споруд, технічну інвентаризацію
яких не завершено, центральними та
місцевими органами
виконавчої влади,
органам місцевого самоврядування

Мінреї іон, ДСНС.
інші заінтересовані
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади

липень
2019 року

Мінрегіон, ДСНС.
інші заінтересовані
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади
ДСНС

постійно

Створення фонду захисних споруд під час
будівництва

травень
2019 року

Забезпечення
споруд

!

1

5

6

4
у 6 місячний
термін після
внесення змін до
Кодексу
цивільного
захисту України
лютий
2020 року

5
Подальше
унормування
питань,
пов'язаних з виключенням захисних споруд
з фонду таких споруд, визначення порядку
виключення споруд з фонду таких захисних
споруд
Унормування
питань.
пов'язаних
з
виключенням з фонду захисних споруд
цивільного захисту' об'єктів, що були
поставлені на облік з порушеннями
(відсутні за фактом як об'єкти нерухомості,
розміщені у приватних одноквартирних
житлових (садибних) будинках, пам'ятках
історії та архітектури, спорудах і будівлях,
функціональне
призначення
яких
не
передбачає тривалого перебування у них
людей тощо), безхазяйних та повністю
зруйнованих захисних споруд
Створення передумов .для будівництва |
швидкоспоруджуваних захисних споруд

обліку

фонду

захисних

з
З _______1 ______ 4______і _________________

5____ _______

II. Організаційні заходи щодо відновлення функціонування захисних споруд, інших споруд фонду захисних споруд,
доу ко миле к і у ванни їх необхідними засобами цивільного захисту і майном

го!

Прийняття рішень, вжиття організаційних
та практичних заходів щодо проведення
технічної інвентаризації захисних споруд,
технічну інвентаризацію яких не проведено у
попередні роки

Уточнення обліків фонду захисних споруд
за
кожну
адміністративно-територіальну
одиішцю
(область,
район,
об’єднану
територіальну громаду, населений пункт
(місто, село, селище), район у місті).
Виключення з нього об’єктів, що були
поставлені на облік з порушеннями (відсутні
за фактом як об’єкти нерухомості, розміщені
у приватних одноквартирних житлових
(садибних) будинках, пам'ятках історії та
архітектури,
спорудах
і
будівлях,
функціональне
призначення
яких
не
передбачає тривалого перебування у них
людей тощо.
Вирішення питання щодо подальшого
використання захисних споруд, що в
установленому
законодавством
порядку'
визначено
безхазяйними,
повністю
зруйнованих, а також подальше утримання та
використання яких є технічно неможливими
та/або економічно недоцільними.
3
Уточнення розрахунків укриття населення у
фонді захисних споруд цивільного захисту
оборони)
з
урахуванням
____ (цивільної

центральні та
місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування,
суб'єкти
господарювання
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування,
суб’єкти
господарювання,

2019 - 2020 роки

Визначення технічного стану та стану
готовності
наявного фонду захисних
споруд, прийняття рішень щодо подальшого
використання
захисних
споруд.
шо
перебувають в обліках

2019 - 2020 роки

Встановлення реальних
захисних споруд

обсягів

фонду

дснс

центральні та
місцеві органи
виконавчої влади.

червень
2019 року

Коригування планів цивільного захисту на
особливий період та планів реагування на
надзвичайні ситуації усіх рівнів....................._

1

2
результатів технічної інвентаризації захисних
споруд (захисні споруди, що не пройшли
технічної інвентаризації, як придатні до
укриття населення не враховуються)

4

Визначення потреб фонду захисних споруд
за
кожну
адміністративно-територіальну
одиницю відповідно до вимог законодавства
за кожним окремим видом таких споруд:
захисними
спорудами
(сховищами,
та
протирадіаційними укриттями), спорудами
подвійного призначення з відповідними
захисними властивостями, найпростішими
укриттями
Врахування вимог інженерно-технічних
заходів цивільного захисту щодо створення
фонду захисних споруд цивільного захисту
під
час
розробки
та
затвердження
містобудівної документації усіх рівнів, видачі
вихідних даних на будівництво
Проведення обстежень приміщень і споруд
підземного простору населених пунктів,
приміщень у підземних, підвальних та
цокольних поверхах будівель і споруд різного
призначення для встановлення можливості їх
використання
як
споруд
подвійного
призначення та найпростіших укриттів.
Прийняття
рішень
щодо
включення
обстежених приміщень і споруд до фонду
захисних споруд за згодою з їх власниками
(органами управління), ведення відповідних
обліків
Визначення можливості та доцільності
будівництва швидкоспоруджуваних захисних

1

5

6

7

4

5

липень
2019 року

Визначення шляхів задоволення потреб
фонду захисних споруд для забезпечення
укриття населення

місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування

постійно

Створення передумов для задоволення
потреб фонду захисних споруд

центральні та
місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування,
суб’єкти
господарюван ня,
ДСНС

2019 -2 0 2 0 роки

Задоволення потреб фонду захисних
споруд та забезпечення укриття у ньому
населення

центральні та
місцеві орі ани

2019 - 2020 роки

Задоволення потреб фонду захисних
споруд та забезпечення укриття у нь.ому

3
органи місцевого
самоврядування,
суб'єкти
господарювання,
ДСНС
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування,
суб’єкти
господарюван ня,
ДСНС

5

11
1

!

8

9

2
споруд та найпростіших укриттів, прийняття
відповідного рішення.
У разі прийняття позитивного рішення:
визначення видів, кількості тгг місткості
таких захисних споруд, а також місць для їх
будівництва;
проектування будівництва таких споруд;
створення
резервів
будівельних
конструкцій, матеріалів та спеціального
обладнання, необхідних для їх будівництва;
визначення суб’єктів господарювання, що
здійснюють
зберігання
будівельних
конструкцій, матеріалів та спеціального
обладнання
та/або
здійснюють
їх
будівництво;
укладення
відповідних
правочинів
(договорів на проектування, зберігання,
будівництво) з відповідними суб’єктами
господарювання
3 настанням особливого періоду прийняття
рішення
щодо
будівництва
швидкоспоруджуваних захисних споруд
Розробка та прийняття регіональних та
місцевих
програм,
спрямованих
на
забезпечення захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій, внесення змін до
існуючих з урахуванням заходів зі створення
та утримання фонду захисних споруд,
задушення
для
їх
фінансування
усіх
незаборонених
законодавством
джерел
фінансування
Врахування видатків на утримання та
приведення у готовність фонду захисних
споруд під час складення бюджетних запитів

3
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування.
суб’єкти
господарювання

місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування

центральні та
місцеві органи
виконавчої влади.

|

4

5

населення

постійно

Фінансування заходів на відновлення
функціонування та подальше утримання
захисних споруд

постійно

Фінансування заходів на
функціонування та подальше
захисних споруд

в ід н о в л е н н я
утрим ання

!

6

1

10

2
та формування бюджетів усіх рівнів

Проведення тренувань з особовий складом
формувань (відповідальними особами) для
обслуговування фонду захисних споруд з
приведення
об’єктів такого
фонду у
готовність до прийняття населення на
випадок виникнення надзвичайних ситуацій з
практичним
відпрацюванням
заходів,
пов’язаних із підготовкою таких споруд до
заповнення
1]
Забезпечення захисних та інших споруд
фонду
захисних
споруд
необхідним
інвентарем та майном відповідно до норм,
визначених Вимогами щодо утримання та
експлуатації захисних споруд цивільного
захисту, затвердженими наказом МВС від
09.07.2018 № 579 «Про затвердження Вимог з
питань використання та обліку фонду
захисних
споруд
цивільного
захисту»,
зареєстрованим
у Міністерстві юстиції
України ЗО липня 2018 р. за № 879/32331,
періодичне оновлення їх запасів
12
Доведення до населення усіма доступними
засобами
інформації
щодо
місць
розташування об’єктів фонду захисних
споруд цивільного захисту, у яких планується
його укриття, періодичне уточнення та
коригування
зазначеної
інформації
на
офіційних веб-ресурсах центральних та
місцевих органів виконавчої влади
13
Навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях, зокрема, щодо порядку заповнення
захисних споруд та перебування у них

4

5

щороку

Забезпечення готовності фонду захисних
споруд до прийняття населення

центральні та
місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування,
суб'єкти
господарювання

постійно

Відновлення функціонування захисних
споруд
за
призначенням,
доукомплектування
їх
необхідним
інвентарем та майном

центральні та
місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування

постійно

Поінформованість населення про місця
його укриття на випадок виникнення
надзвичайних ситуацій

д е не.
центральні та
місцеві органи

постійно

Підготовленість населення до дій у разі
необхідності укриття у фонді захисних
споруд
____

3
органи місцевого
самоврядування
центральні та
місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування,
суб’єкти
господарювання

*

7
І

14

11

15

2

Вирішення питань щодо подальшого
використання захисних споруд, належних до
сфери
управління
державних
органів
приватизації, передача їх до сфери управління
інших центральних та місцевих органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування.
Вжиття заходів щодо визначення нових
балансоутримувачів
захисних
споруд
державної та комунальної власності, що
залишилися
без
балансоутримувачів
внаслідок
зміни
власників
майнових
комплексів, до складу яких вони входили,
укладення договорів на зберігання таких
захисних споруд, передача захисних споруд в
оренду
Здійснення
державного
нагляду
та
контролю за створенням, утриманням та
використанням фонду захисних споруд
цивільного захисту.
Вжиття
заходів
реагування
до
балансоутримувачів
(органів
управління,
власників) захисних споруд, насамперед тих,
що знаходяться у стані неготовому до
використання за призначенням, технічну
інвентаризацію не проведено

3

виконавчої вдати,
органи місцевого
самоврядування
Фонд державного
майна України,
інші центральні та
місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування

4

5

2019 - 2020 роки

Забезпечення утримання захисних споруд
державної та
комунальної
власності,
використання таких захисних споруд для
укритгя усіх категорій населення

постійно

д снс,

центральні та
місцеві органи
виконавчої влади,
органи місцевого
самоврядування,

Начальник Управління взаємодії з Державною
службою України з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх справ України

Постійно
(відповідно до
окремих планів)

Забезпечення
належного
утримання
захисних споруд та створення фонду
захисних споруд відповідно до вимог
законодавства

В. СКАКУН

