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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОНFIА ШРЖАВttД АДИIШ С ТРАЦUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
у" ;^z,z ,lc;; ^а E/z:

Про районну коtwiсiю з паmань
mжноzенно - еколоziчноi безпекu
i наdзв uчайн uх с umуацiй

На виконання вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 26 сiчня
20|5 року Jф18 "Про ffержавну комiсiю з питань технФгенно-екологiчноТ
безпеки та надзвичайних ситуацiй", розпорядження голови ЛьвiвськоТ обласноТ
державноТ адмiнiстрацiТ вiд24.02.20|7 року J\b 13210/5-17 <Про обласну комiсiю
з питань техногенно - екологiчнот безпеки i
вдоскон€Lлення роботи районноi KoMicii

надзвичайних ситуацiй>>, та з метою
з питань техногенно-екоJIогiчноi

безпеки i надзвичайних ситуацiй:

1. Затвердити:
1.1 . Посадовий склад районноI KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ

+i , безпеки i надзвичайних ситуацiй згiдно з додатком.
,-1л 1.2. Положення про районну комiсiю з питань техногенно-екологiчноt

безпеки i надзвичайних ситуацiй, що додасться.
1.3. Регламент пiдготовки та проведення засiдань районноТ KoMicii

l J питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй, що
додаеться. !

}r Ф

2. Встановити, що iнформацiйне та методичне забезпечення роботлI
KoMicii здiЙснюс сектор з питань цивiльного захисту районноТ державноТ
адмiнiстрацii.

3. Головою KoMiciT за посадою € голова районноТ державноi адмiнiстрацii,
якиЙ згiдно з функцiональними повноваженнями органiзовуе реалiзацiю
державноi полiтики у сферi техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних

:.'

ситуацiй у межах Кам'янка-Бузького району.
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4. ЗагалЬне керiвництво та координацiю дiй щодо лiквiдацii наслiдкiв
надзвичайних ситуацiй здiйснюе голова або перший заступник голови KoMiciT,
а оперативне керiвництво - заступник голови KoMicii.

5. ВизнаТи таким, що втраТило чиннiсть, розпоряджецня голови районноТ
державнОi адмiнiСтрацii вiд 22 серпнЯ 2015 рокУ Ng 292102-08/15 "Про районну
комiсiЮ з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй".

6. КОНТРОЛЬ За Виконанням даного розпорядження покласти на першого
ЗаСТУПНИКа ГОЛОВи раЙонноТ державноТ адмiнiстрацiT Вашкiвського Д.С.

B.I. Кирилич
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та надзвичаиних ситуа
J\Ъ з/п Прiзвище та iнiцiаJlи, посада Посада у складi KoMicii

1 Голова районноi державноi адмiнiстрацi'r' Голова KoMiciT

2. Перший заступник голови
райдержадмiнiстрацii

Перший заступник
голови koMicii

J. НачшIьник Кам'янка-Бузького РВ ГУ ЩСНС у
львiвськiй областi

Заступник голови
KoMiciT

4. Завiдувач сектору з питань цивiльного
захисту райдержадмiнiстрацiТ

Вiдповiдальний
секретар KoMicii

5. Провiдний спецiалiст сектору з питань

цивiльного захисту райдержадмiнiстрацЦ

СекРетар KoMiciT

6. Начальник управлiння фiнансiв
райдержадмiнiстрацii

член koMicii

7. Начальник вiддiлу економiчного розвитку 1

туризмy райдержадмiнiстрацii
член koMicii

8. Нача-гlьник управлlння соцl€Lпьного захисту
населення райдержадмiнiстрацiТ

член koMicii

9. Начальник вiддiлу освiти
райдержадмiнiстрацii

Член KoMiciT

10. Начальник вiддiлу iнфраструктури та
житлово-комунального господарства
пайдеожадмiнiстрацii

член koMicii

11. Начальник вiддiлу агропромислового
позRиткч оайдеожадмiнiстрацiт

член koMicii

|2. Начальник вiддiлу комунiкацiй з гро-
мадськiстю, органiзацiйноi та iнформацiйноТ

дiяльностi апарату райдержадмiнiстрацii

член koMicii

1з. Головний лiкар Кам'янка-БузькоТ центральноТ
оайонноТ лiкарнi

t4. Заступник мiського голови Кам'янка-Бузькоi
MicbKoT ради

15. Член KoMicii (за згодою)

16. Начальник ВП "Кам'янка-Бузька дистанцlя
колiТ" Регiональноi фiлii "Львiвська залiзниця"
ПАТ <<Украiнська залiзниця>)

Член KoMicii (за згодою)

17. Начальник Кам'янка-Бузького вiддiлу полiцiТ

ГУ НП Украiни у Львiвськiй областi
Член KoMiciT (за згодою
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Засryпник голови
раЙдержадмiнiстрацii

18. Завiдувач Кам'янка-Бузького районного
лабораторного вiддiлення Радехiвського
мiжрайонного вiддiлення ДУ "Львiвський
обласний лабораторний центр МОЗ УкраiЪи"

Член KoMicii (за згодою)

19. Нача_гtьник Управлiння Щержпродспожив-
служби у Кам'янка-Бузькому районi

Член KoMiciT (за згодою)

20. Начальник Кам'янка-БузькоТ районноТ
державноi лiкарнi ветеринарноТ медицини

Член KoMiciT (за згодою)

2| Начальник Кам'янка-Бчзького УВГ Член KoMicii (за згодою)
22. Щиректор Ш <Буське лiсове господарство)) Член KoMicii (за згодою)

Щиректор Кам'янка-Бузького комун€tльного
спецiалiзованого лiсогосподарського
пiдприсмства "Галсiльлiс "

Член KoMiciT (за згодою)

24. Начальник Кам'янка-Бузького РЕМ ПАТ
"Львiвобленерго"

Член KoMicii (за згодою)

25. Начальник СЛД J\Ъ 1 ГIАТ "Укртелеком" Член KoMic i (за згодою)
26. Начальник Кам'янка-Бузькоi районноi

служби фiлiТ Червоноградського УЕГГ ПАТ
"Львiвгаз"

Член KoMicii (за згодою)
&

27. Вiйськовий KoMicap Кам'янка-Бузького РВК Член комiсii (за згодою)
28. Оперуповноважений Бродiвського МРВ у

сБу у Лъвiвськiй областi
Член KoMicii (за згодою)

29. Перший заступник керiвника РадехiвськоТ
мiсцевоТ прокуратури

Член коЙiсiТ (за згодою)

30. Начальник гiдрометеорологiТ м. Кам'янка-
Бузька

Член KoMicii (за згодою)

з1. пник начаJIьника Волинського ЛВ УI\4Г Член KoMiciT (за згодою)
з2. Начальник КП "Кам'янкаводоканал Кам'янка-

БчзькоТ MicbKoi Dади"
Член KoMicii (за згодою)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови

райдержадмiнiстрацiТ

"iдЙрз a,p/Z xn )1-1/uд-оl/1+

ПОЛОЖЕННЯ
про районну комiсiю з питань техногенно-екологiчноi безпеки

i надзвичайних ситуацiй

1, Районна комiсiя з питань техногенно-екологiчноi безпеки.
i надзвичайних ситуацiй (надалi - комiсiя) е постiйно дiючим органом, який
утворюсться районною державною адмiнiстрацiею для координацii дiяльностi
органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй,
нез€шежно вiл фор* власностi, пов'язаноi iз забезпеченням техногеIlно-
екологiчноi безпеки, захисту населення i територiй вiд наслiдкiв надзвичайних
ситуацiй, запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй i реагування на них.

2. Комiсiя у своiй дiяльностi керусться Конституцiею i законами УкраiЪи,
а також укzвами Президента УкраiЪи i постановами ВерховноТ Ради УкраiЪи,
прийнятими вiдповiдно до Конститучii та законiв УкраiЪиf актами Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни, рiшеннями Щержавноi i обласноТ KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй та цим Положенням.

З. Основними завданнями KoMicii на територiТ району е:

3,1. Координацiя дiяльностi структурних пiдроздiлiв
раидержадмlнlстрацll, органlв мlсцевого самоврядування, пlдприемств, установ
та органiзацiй, незаIIежно вiд форпл власностi, пов'язаноi iз:

- функцiонуванням територiальноТ пiдсистеми единоТ системи цивiльного

il r

захисту;

злlисненням оповiщення органiв управлiння цивlльного- злlисненням оповlщення органlв управлlння та сил цивlльного захисту,
а також населення про виникнення надзвичайноТ ситуацiТ та iнформування його

- органiзацiсю робiт iз локаlriзацiТ i лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайноТ
ситуацiТ, залучення для цього необхiдних сил i засобiв.
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З.2. Органiзацiя та здiйснення:

- заходiв щодо життсзабезпечення населення, що постражд€tJIо внаслiцок
виникнення надзвичайноТ ситуацii;

- заходiв з евакуацii (у разi потреби);

радiацiйного, хiмiчного, бiологiчного, iнженерного та медичного
захисry населення i територiй вiд наслiдкiв надзвичайноi сиryацiТ.

З.3. Вжиття заходiв щодо забезпечення готовностi територiальноi
пiдсистеми сдиноi державноТ системи цивiльного захисту до дiй в умовах
надзвичайноТ ситуацiТ та в особливий перiод.

З.4. Здiйснення безперервного контролю за розвитком надзвичайноI,
ситуацiТ та обстановкою на аварiйних об'ектах i прилеглих до них територiях.

3.5. Iнформування органiв управлiння цивiльного захисry та населення
про розвиток FIадзвичайноi ситуацiТ та заходи, що здiйснюються.

З.6. Забезпечення: 
+

- живучостi об'ектiв нацiональноТ економiки та державного,управлiння
пiд час реагування на надзвичайну ситуацiю;

- стабiльного функцiонування об'ектiв паливно-енергетичного комплексу
пiд час виникнення надзвичайноi ситуацii, злагодженоi роботЙ пiдприсмств,
установ та органiзацiй для забезпечення сталоi i безперебiйноi роботи об'ектiв

,1 r

i!

1,'I

системи цивiльного захисту та iT ланок.

11 , З.9.2. Здiйснення заходiв:

послуг

3.7. Органiзацiя та керiвництво проведення робiт з лiквiдацiТ наслiдкiв
надзвичайних ситуацiй регiонального i мiсцевого рiвня.

3.8. Встановлення кiлькiсних та якiсних пок€tзникiв виведення з ладу
транспортних засобiв, промислових, |ромадських i житлових будинкiв
та споруд, комунаJIьних i енергетичних мереж, засобiв зв'язку, магiстралъних
г€lзо-, нафто- або iнших трубопроводiв, залiзничних вузлiв, MocTiB,
шляхопроводiв тощо.

- безпеки та сталоТ роботи транспортноТ iнфраструктури,

З.9. Визначення шляхiв та способiв вирiшення проблемних питань,,

що виникають пlд час:

3.9.1. Функцiонування територiальноi пiдсистеми единоi державноТ
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- щодо соцiального захисту населення, що постражд€rло внаслiдок
виникнення надзвичайноi ситуацii;

- щодо медичного та бiологiчного захисту населення у разi виникнення
надзвичаино1 ситуац11;

- порушення умов н€tJIежного функцiонування об'ектiв iнфраструктури
та безпеки життсдiяльностi населення, зокрема у сферах нацiональноТ безпеки
i оборони, енергетики, фiнансiв, соцiального захисту, охорони здорqв'я
та навколишнъого природного середовища.

3.10. Погодження положень про KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ
безпеки i надзвичайних ситуацiй органiв мiсцевоТ виконавчоi влади.

3.11. Пiдвищення ефективностi дiяльностi структурних пiдроздiлiв
райдержадмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ
та органiзацiй, незаJIежно вiд форм власностi, пiд час реаryвацня на
надзвичайну ситуацiю.

4. Комiсiя вiдповiдно до покладених на Hei завдань: *
i.l

4.1. У режимi повсякденноТ дiяльностi: !.

здlиснюе координацlю дlяльност1 мlсцевих органlв виконавчоl влади
Та органiв мiсцевого самоврядування щодо розроблення i виконання цiльових
i науково-технiчних програм, здiйснення заходiв у сферi цивiльного захисту
та техногенно-екологiчноТ безпеки;

здiЙснюс заходи щодо забезпечення захисту населення, ст€tJIого

функцiонування господарських об'ектiв, зменшення можливих матерiальних
втрат та збереження нацiональноТ культурноi спадщини у разi виникнеriня
надзвичайноТ ситуацii;

бере участь у розгпядi питань щодо утворення або припинення дiяльностi
пiдприемств, установ та органiзацiй, нез€Lпежно вiд фор* власностi,
що використовують небезпечнi технологiТ (хiмiчнi, радiацiйнi тощо);

сприя€ проведенню гiдрометеорологiчних спостереженъ i прогнозiв,
розвитку державноТ системи монiторинry навколишнього природного
середовищq системи цивiльного захисту, форм контролю за функцiонуванням
потенцiйно небезпечних об'ектiв;

координуе здiйснення заходiв щодо профiлактики та локалiзацii
iнфекцiйних захворювань, а також запобiгання виникненню випадкiв масових
харчових отруень населення.

Районна комiсiя, KpiM перелiчених у цьому пунктi функцiй, погоджуе
перелiк потенцiйно небезпечних об'ектiв та перелiк споживачiв, на яких
поширюеться обмеження постачання питноТ води та електропостачання до
рiвня екологiчноТ бронi, затверджуе результати класифiкацiТ об'сктiв

t
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i адмiнiстративно-територiапьних одиниць стосовно рiвня хiмiчноi небезпеки,
здiйснюе методичне керiвництво та контроль за роботою комiсiй з питань
техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй мiсцевих органiв
виконавчоТ влади.

4.2. У режимi пiдвищеноi готовностi:

здiйснюе заходи щодо активiзацii роботи з проведення спостереження
та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебiгом
епiдемiй i спалахами iнфекцiйних захворювань, масовими харчовими
отруеннями населення, обстановкою на потенцiйно небезпечних об'сктах
i прилеглих до них територiях, прогнозування можливостi виникнення
надзвичайноТ ситуацii та fi масштабiв;

. органiзовуе розроблення плану комплексних заходiв щодо захисту
населення i територiй у разi виникнення надзвичайноi ситуацiТ, забезпечення
стzLпого функцiонування господарських об'ектiв;

забезпечус координацiю заходiв щодо запобiгацня виникненню
надзвичайноI ситуацiТ регiонального i мiсцевого рiвня;

1

готус пропозицii щодо визначення джерел i порядку фiнансуваhня заходiв

реаryвання на надзвичайну ситуацiю;

координу€ заходи щодо створення резерву засобiв iнЕивiдуального
захисту та матерiальних резервiв для запобiгання виникненню надзвичайноТ
ситуацii та лiквiдацii if наслiдкiв, визначае обсяги i порядок використання такиХ

резервiв;

забезпечус стабiльне виробництво, передачу, постачання i використання
енергоносiiв пiд час виникнення надзвичайноi ситуацii пiдприемствами,

установами та органiзацiями пшiивно-енергетичного комплексу.

4.З. У режимi надзвичайноi ситуацii:
?

забезпечус координацiю, органiзацiю робiт та взаемодiю органiв

управлiння, сил та засобiв територiальноi пiдсистеми единоТ державноТ системи

цивiльного захисту, а також громадських органiзацiй щодо надання допомоги
населенню, що постражд€tло внаслiдок виникнення надзвичайноi ситуацiТ;

органiзовус роботу з локалiзацii або лiквiдацii: надзвичайноТ ситуацiТ

регiонального та мiсцевого рiвня;

заJIучае до виконання робiт з лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайпоi ситУашiТ

необхiднi рятувальнi, транспортнi, будiвельнi, медичнi та iншi формУваННЯ.,
з використанням наявних матерiально-технiчних, продоволъчих та iнших
pecypciB i запасiв;

вживае заходiв, необхiдних для проведення аварiйно-рятувzlльних

i.' I

ll a

|,

!'с
та iнших невiдкладних робiт у небезпечних районах;

a
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забезпечус здiйснення заходiв щодо соцiального захисту населення,

що постраждапо внаслiдок виникнення надзвичайноТ ситуацiТ;

встановлю€ межi зони, на якiй
та органiзовус визначення розмiру
господарювання i населенню внаслiдок

регiонального та мiсцевого рiвня;

виникJIа надзвичайна ситуацiя,
шкоди, заподiяноТ суб'сктам

виникнення надзвичайноТ ситуацiТ

органiзовуе здiйснення постiйного контролю за станом навколишнього
гtриродного середовища на територii, rцо зазнаIIа впливу надзвичайноI ситуацii,
обстановкою на аварiйних об'ектах i прилеглих до них територiях;

приймас рiшення щодо попередньоТ класифiкацii надзвичайноi ситуацiТ
за видом, класифiкацiйними ознакаIdи та piBHeM, забезпечуе своечасне поданнrI

до РВ ГУ ДСНС УкраТни зазначених матерiалiв;

вивчае обставини, що склалися, та подае обласнiй державнiй адмiнiстрацiТ
iнформацiю про вжитi заходи, причини виникнення та результати лiквiдацij
наслiдкiв надзвичайноI ситуацiТ, а також пропозицii щодо ъод€tльших дiй iз
запобiгання if розвитку; 1

!_,4.4.У режимi надзвичайного стану:

забезпечуе коордрIнацiю, органiзацiю робiт та взаемодiю органiв

управлiння та сиJI територiальноi пiдсистеми сдиноi державЪоi системи

цивiльного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згiдно,
з вимогами законiв Украiни "Про правовий режим воснного стану", О'Про

правовий режим надзвичайного ст&н}", а також iнших нормативно-правових
aKTiB;

вiдвернення забезпечення
!'I

здiйснюе заходи, необхiднi для вiдвернення загрози та забезпечення
безпеки i здоров'я громадян, забезпечення функцiонування органiв державноТ
влади та органiв мiсцевого самоврядування;

4.5. Проводить монiторинг стану виконання органами мiсцевого
самоврядування покладених на них завдань;

4.6. Здiйснюе взасмодiю з регiональним штабом з питань, пов'язаних
iз соцiальним забезпеченням громадян УкраiЪи, якi перемiщуються з тимчасово
окупованоi територii та районiв проведення антитерористичноi операцii.

5. Комiсiя мае право:

з€rлучати у разi потреби в установленому законодавством порядку

до лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноТ ситуацiТ регiонального та мiсцевого рiвня
сили i засоби територiальноi пiдсистеми сдиноТ системи цивiльного захистУ

заслуховувати
центр€rльних органiв

iнформацiю територiальних органiв
органiв виконавчоi влади,

q

виконавчоТ влади, мiсцевих
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ОРГаНiВ мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй,
РОЗТаШОВаНИХ На ТериТОРii вiдповiдноi адмiнiстративно-територiальноТ одиницi,

, ' З ПИТаНЬ, rIIО НаПеЖаТь До ix компетенцii, i давати iM вiдповiднi доручення;

ОДеРЖУВати вiд територiальних органiв центр€шьних органiв виконавчоТ
1} r ВЛаДи, мiсцевих органiв виконавчоi влади, органiв шriсцевого .u*о"рядування,

Пiдприемств, установ та органiзацiй, незzшеrlшо вiд форпл власностi,
, РОЗТаШованих на територii областi, матерiали i документи, необхiднi для" вирiшення питань, що нzLлежать до ii'компетенцii;

,'l

ЗаПУЧаТи До Участi у своiЙ роботi представникiв територiальних органiв
ЦенТральних органiв виконавчоТ влади, мiсцевих органiв виконавчоТ влади,
ОРГаНiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй,
НеЗаЛеЖНО вiд фор' власностi, розташованих на територii областi,
(за погодженням з ik керiвниками);

РОЗГЛЯДаТи матерi€lли розслiдувань про причини i наслiдки виникнення
надзвичаЙноТ ситуацii та вносити пропозицii що,ъо притягнення
ДО аДмiнiстративноi або кримiнальноТ вiдповiдальностi посадоЪих осiб, виннйх
у iT виникненнi.
' 

6. Головою KoMicii е голова районноТ державноТ адмiнiстрацiТ.

Роботою KoMiciT керуе ii голова, а за вiдсутностi голоЁи - за його
ДОРУЧенняМ першиЙ заступник та за вiдсутностi першого заступника
заступник голови.

Засiдання KoMiciT веде голова, а за його вiдсутностi - перший заступник
або заступник голови.

,'l

ПосаДовий склад KoMicii затверджуеться розпорядженням голови
раЙонноТ державноi адмiнiстрацii на ocHoBi пропозицiй органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприсмств, установ та органiзацiй, нез€шежно вiд форм

i'l

KoMicii органiзовуе iT роботу за допомогою ceкpeTapiaTy.

7. Голова KoMicii ма€ право:

Залучати до роботи iз запобiгання виникненню надзвичаЙноi ситуацiТ
або лiквiдацiТ iT наслiдкiв будь-якi транспортнi, рятув€tльнi, вiдбудовнi, медичнi

|: ' та iншi сили i засоби вiдповiдно до законодавства;

приймати в межах повноважень KoMiciT рiшення щодо реаryвання
на надзвичайну ситуацiю;

вносити пропозицii в межах законодавства щодо заохочення осiб, якi
зробили вагомиЙ внесок у запобiгання виникненню надзвичайноI ситуацii,

|'! лiквiдацiю iT наслiдкiв;
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делегувати на перiод лiквiдацiт наслiдкiв надзвичайноi ситуацii свот
повноваження заступникам голови KoMiciT.

8. Робочим органом KoMiciT (ceKpeTapiaToM), що забезпечуе пiдготовку,
скликання та проведення засiданъ, а також органiзовуе контроль за виконаннrIм
if рiшень, е сектор з питань цивiльного захисту районноi державноi
адмiнiстрацiТ.

9. Комiсiя проводить засiдання на постiйнiй ocHoBi.

Рiшення KoMiciT приймаються колегiально бiльш як
складу KoMicii. Член KoMiciT, який не пiдтриму€ пропозицiТ

двома третинами
та рекомендацiТ,

прийнятi комiсiеЮ, може викластИ у письмОвiй форМi своЮ окремУ Д}мку,
що додаеться до протоколу засiдання.

,| i
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Рiшення KoMiciT оформляеться протоколом, який затверджуеться головою
koMicii, пiдписусться заступником голови koMiciI та вiдповiдальним секретарем
KoMiciT.

10. Рiшення KoMiciT, прийнятi у межах iT повноважень,е€ обов'язковими
для виконання мiсцевими органами державноi влади та орiанами мiсцевого
самоврядування, пiдприемствами, установами та органiзацiями, "нез€шежно
вiд форм власностi, розташованих на територii областi.

1 1. За членамИ KoMiciT на час виконання завдань зберiга€lься заробiтна
плата за основним мiсцем роботи.

|2. Органiзацiя побутового забезпечення членiв KoMiciT, а також
забезпечення iх спецiальним одягом, засобами iндивiдуального захисту пiд час
роботи В зонi надзвичайноi ситуацii покJIадаеться на районну державну
адмiнiстрацiю.

13. РаЙонна комiсiя ма€ бланк iз зображенням Щержавного Герба Украiни
своiм найменуванням.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженнrIм голови

райдержадмiнiстрацii t J

в\д!,9.и.иц_ l,ts 4 Lt/ol -р!//?

РЕГЛАМЕНТ
пiдготовки та проведенпя засiдаць

районноi koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки
i надзвичайних сиryацiй

I. Визначення дати проведення та порядку денного засiдання koMicii

голова районнот комiсii з питань техногенно-екологiчноi безпеки

i надзвичайних ситуацiй (надалi - комiсiя) визначае дату i мiсце проведення

засiдання KoMicii, питання, що будуть розглядалися, i хто по них готУс доповiдъ,

дО якогО TepMiHy доповiсти тези доповiдi, кого iз посадових осiб органiв

виконавчот влади, пiдприемств, органiзацiй та установ, незflлежно вiд форпл

власностi, запросити на засiдання, а також кого заслухати. \

,!,

при проведеннi планових засiдань cekpeTapiaT koMiciT за З днi до дня

.rро".д."ня засiдання погоджу€ порядок денний з головОю KoMiciT i доводитЬ
його до членiв koMicii, а також до посадових осiб, якi запрошуються

на засiдання KoMiciT, узагальнюе наданi матерiали, готуе проекТ протоколу.

II. Оповiщення та збiр членiв KoMicii, а також посадових осiб, якi
запрошуються на'ii засiдання

за три днi до проведення планового засiдання koMiciT завiдувач сектору з

питанЬ цивiльно.о =u*".ry райдержадмiнiстрацiТ погоджуе з головою KoMiciT

список членiв, а також посадових осiб, якi запрошуються на засiдання, а також

уточнюс Дату, мiсце та час проведення засiдання. Протягом двох наступних

днiu ceKpeTapiaT доводитЬ ДоТУ, мiсце, час проведення та порядок д"енний

засiдання до членiв koMicii та посадових осiб, якi запроlrtуIоться на нъого. У
денЬ проведеннЯ засiданнЯ ceKpeTapiaT органiзовуе контроль прибуття

yru.rn"*iB i перед його початком доповiдае про результати прибуття головi

KoMiciT. Члени KoMiciT прибувають на засiдання KoMiciT з робочими папками,

необхiдними довiдковими даними, документами та схемами за 10-15 хвилин до

його початку для отримання порядку денного i проекту протоколу черговЬго

засiдання.

III. Порядок пiдготовки, оформлення та подання документiв

За два днi до проведення засiдання KoMiciT посадовi особи, визначенi

длЯ доповiдi та спiвдоповiдi, погоджують тези доповiдi, своТ пропозицiТ

з секторОм з питань цивiльного захисту райдержадмiнiстрацiТ (вiдповiдальним

секретарем), а також в цей же TepMiH подають йому проекти рiшень з питань

порядкУ денного. CeKpeTapiaT KoMiciT за один день до проведення засiдання

узагzLльНюе проекти рiшень, готуе проект протоколу засlдання комlс11, якии,
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нада€ головi KoMicii. Порядок денниЙ, проект рiшення видаються кожному
у{асниковi засiдання Koмicii пiд час реестрацiТ.

Перед розглядом основних питань порядку денного засiдання KoMicii
ceкpeTapiaT надае iнформацiю про виконання рiшенъ, якi приЙнятi
Еа попереднiх засiданнях KoMicii. За необхiдностi заслуховуютъся вiдповiднi
посадовi особи.

Протокол засiдання ведеться секретарем KoMiciT. Члени KoMiciT, якi
вносять своi пропозицiТ до протоколу, подають ix письмово за своiм пiдписом
безпосередньо до ceкpeTapiaTy пiд час або пiсля завершення засiдання.
Остаточне оформлення протоколу засiдання комiсii, розмноження та розсилка
його здiйснюсться не пiзнiше двох днiв пiсля проведення засiдання. Протокол
засiдання розсиласться BciM членам KoMicii, а також виконавцям, якi визначенi
у протоколi.

CeKpeTapiaT KoMiciT здiйснюс контроль за виконанням рiшень, якi
прийнятi на засiданнi KoMiciT, iнформуе про хiд ix виконанIч голову KoMicii.

{я

Контроль за виконанням рiшень поклада€ться на посадових оёiб, якi визначенi
\

у протоколi засiдання KoMicii. т]

У cBoix доповiдях учасники засiдання повиннi висвiтлювати заходи,
якi проводяться пiд Тх керiвництвом, спрямованi на забезпечення готовностi
пiдпорядкованих систем, пов'язаних з безпекою та au*"arоЙ н?с9лення,,

реагуванням у надзвичайних ситуацiях, а також здiйсненням заходiв щодо
запобiгання виникненню та лiквiдацii наслiдкiв аварiй, катастроф i стихiйного
лиха.

, Пр" необхiдностi можливе проведення позачергових, у тому чйслi
i виТзних, засiдань KoMicii. У цьому випадку порядок пiдготовки i роботи
здiйснюеться з урахуванням часу, який лишився до дати i часу проведення
засiдання.

IV. Порядок пiдготовки i розгляду матерiалiв за наслiдками стихiйного
лиха

MicbKa, селищнi та сiльськi ради надають до сектору з питань цивiльного
захисту райдержадмiнiстрацiТ матерiали про завданi стихiсю збитки, зокрема:

- акти, що пiдтверджують розмiри завданих збиткiЪ, затвердженi головою
(заступником голови), а також пiдписанi комiсiею в складi депутатiв сiльськоi,
селищноТ або MicbKoT рад (до aKTiB обов'язково додавати зафiксованi на фото та
вiдеоносiях пошкодженi об'скти);

- узаг€Lльненi кошториснi розрахунки на проведення аварiйно-вiдбудовчих
та iнших невiдкладних робiт;

- перелiк невiдкладних (першочергових) робiт з лiквiдацii наслiдкiв

!r !

!

надзвичайних ситуацiй;
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- документи, що пiдтверджують отриманi суми страхового вiдшкодування

(у рuзi вiдсутностi договору страхування - пояснення заявника про причини не

проведення страхування);

- довiдку вiд регiонаJIьного центру гiдрометеорологii (пр" надзвичайних

сиryацiях, якi викликанi погодними умовами);

- узагальненi довiдки про вiдшкодувьння збиткiв, завданих

промисЛовостi, сiльськомУ господаРству, населенню, соцiалъно-культурнiй

сферi тощо за рахунок власних i страхових коштiв;

- експеРтниЙ висновоК щодо рiвня надзвичайноТ ситуацiТ згiдно'

з класифiкацiсю надзвичайнот ситуацiт на пiдставi матерiалiв обстежень на MicTi

подii та висновкiв вiдповiдних органiв;

- iншу iнформацiю, що пiдтверджус необхiднiсть видiлення коштiв

з резерВногО бо"iЧ бюджетУ на здiйснення заходiв з лiквiдацiТ наслiдкiв

надзвичайних ситуацiй з урахуванням факторiв iх поширення, розмiру,завданих
збиткiВ та людсЬких BTpaT-i класифiкацiйних ознак надзвичайних ситуацiй.

ý

сектор з питань цивiльного захисту райдержадйiнiстрацii рulзом

з фiнансовим управлiнням та керiвником вiддiлу економiчного розвитку та

тоiгiвлi, райдержадмiнiстрацiТ узагалънюе наданi матерiали i подае на розгляд
pa^iio"Ho1 koMicii з питанъ техногенно-екологiчнот безпеки i надзвичайних

Ъитуацiй, Нз засiданнi якоТ приймаються вiдповiднi рiшення (можливiсть

"uдЬrп"" фiнансовоi допомогИ за рахуноК резервного фонду районного
бюджетУ. Ъu purYHoK бюДжетниХ коштiв можуть проводитись першочерговi

аварiйно-вiдновлювальнi роботи з лiквiдацiт наслiдкiв стихiт (надзвичайноi

сифацii), а повне вiдшкодУвання нанесених збиткiв здiйснюють cTpaxoBi

компанii. В окремих випадках розглядасться питання щодо надання

матерiалъноI допомоги потерпiлому населенню,

у cBoil-t роботi щодо цъого районна комiсiя з питань техногенно-

екологiчнот безпеки i надзвичайних ситуацiй керуеться вимогами постанови

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вtд29 березня 2002 року Ns 415 "Про затвердження

Порядку u"*op".тu""" коштiв резервного фо"ду бюджету" (,i змiнами) та

розпоряд*"*r.r" голови Львiвськот обласнот державноТ адмiнiстрацiт вiд 17

грудн; 2002року JVg 1226 "Про порядок використання коштiв резервнОго фондУ

обласного бюджету".
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