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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОНFIА ШРЖАВНА АД4IНIС ТРАЦЯ

розпоряд}ItЕння
У9 Х r; l/t;,; _r"?2rl

Про районну ко.uiсiю з пumань
mжно z е н н о -е кол о ziчн o'i б ез п е кu
i н аdз в uч а йн tlx с umу а цi й

На виконання вимог Кодексу цивiльного захисту Украiни, постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи г;iд 26 сiчня 20t5 року Nч 18 <Про Щержавну
комiсiю з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй>>,

<<Типового положення про регiонаJIьну та мiсцеву комiсiю з питань техногенно*
екологiчноТ безпеки i надзвичайних'-ситуацiй>, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 17 червнrI 201'5 року Ns409, розпорядження
голови ЛьвiвськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацii вiд 17.10.2019 року
J&l i 621015-19 <Про обласну комiсiю з питань техногенно*екологiчноi безпеки i
надзвичайних ситуацiй>, та з метою удоскон€lлення роботи районноТ KoMiciT з

питань техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних сиryацiй:

Посадовий склад районноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi
надзвичайних ситуацiй згiдно з додатком.

ПоложеннlI про районну комiсiю з питань техногенно-екологiчноТ
надзвичайних ситуацiй, що додасться.

1.3. Регламент пiдготовки та проведення засiдань районноТ KoMiciT

з питань техногенно-екологiчноi бе'зпеки i надзвичайних ситуацiй, що
дода€ться.

1. Затвердити:

1.i,
безпеки i

|.2.
безпекй i

функцiончtпьними

е голова районЁоi
повноваженнями

F

державноТ адмiнiстрацii,
органiзовус реалiзацiю

2. Установити, що iнформацiйне та методичне забезпечення роботи
KoMiciT здiйснюе сектор з питань цивiльного захисту районноi державноТ
адмiнiстрацiТ.

3. Головою
який згiдно з

комlс11 за посадою

державноТ полiтики у сферi техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних
ситуацiй у межах КаМ'янrса-Бузького району.



державноi адмiнiстрацiТ вiд 09 березня 201'7 року Ns |22102-08/17 <Про районну
комiсiю з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй>.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження з€lлишаю за собою.

Перший

ur,.'

\.
,

Ф:;фЁý

fuууъс-*я



f{одаток
до розпорядження голOви

райдержадмiнiстрацii
вiл 4Э^_1,:_Е! / I_
Nу ;Zi,J ltз4_сё//_g

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
районноi koMicii з п итань техноген нO-екологiчноi безпеки

та надзвичайних сиryачiй

Голова KoMiciT - голова районноТ державноТ адмiнiстрацiТ.

Перший застуIIник голови
державноТ адмiнiстрацii.

Засryпник голови KoMicii:

KoMicii - перший застуIIник голови районноТ

- начаJIьник Кам'янка-Бузького рВ гУ дснС УкраТни у
областi - керiвник робiт з лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайних ситуацiй.

Секретар KoMicii:
завiдувач сектору з питань цивiльного захисry районноТ державноТ

адмiнiстрацii.

Члени KoMiciT:
- начtlJIьник управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацiТ;
- нач€шьник вiддiлу економiчного розвитку

райдержадмiнi страцiТ;
- начаJIьник управлiння соцiалъного захисту

райдержадмiнi страцiТ;

гоРподарства райдержадмiнiстрацii;''о'.l*,] 

"u"*"""K 
вiддiлу агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацiI;

*3 
лиректор КНП <<Кам'янка-Бузька центральна районна лiкарнл>;

- нач€uIьник вiддiлry комунiкацiй з громадськiстю, органiзацiйноi та

iнф ормацiйноi дiяльностi апарату рай цержадмiнi страцiТ;

- заступник мiського гоJIови Кам}янка-БузъкоТ мiськоi Ради (ОТГ);

застуIIник сiльського голови ЖовтанецькоТ сiльськоi Ради (ОТГ);

нач€лJIьник фiлii <Радехiвсъкий райавтодор> ДЕ <<Львiвоблавтодор>) ;

начаJIьнИк ВП <<Кам'янка-Бузька дистанцiя колii> регiональноТ фiлiТ

<<ЛьвiвсЪка залiзНиця) пАТ <Украiнська залiзниця)>;

- начаJIъник Кам'янка-Бузького вiддiлу полiцii гу нп
Львiвськiй областi;

- начаJIъник Кам'янка-Бузького

Щержпродспоживслужби у Львiвськiй областi;
районного управлiння ГУ

лабораторного вiддiлення
<<Лъвiвський обласнийРадехiвсъкого мlжраионного вiддiлення ЛУ

львiвськiй

i туризму

населення

- нач€tльник вiддirгу освiти
- начальник вiддiлу

райдержадмiнiстрацii;
iнфраструктури та житлово-комунального

УкраТни у

лабораторний центр МОЗ УкраiЪп;



- наччLlrьник Кам'янка-Бузького управлiння водного господарства (за
згодою);

- нач€шьник Кам'янка-Бузького РЕМ ГIАТ <<Львiвобленерго>) (за згодоrо) ;

- начаllьник СЛЩ Ngl ПАТ <Укртелеком) (за згодою) ;

- начальник Червоноградського вiддiлення АТ <<Львiвгаз>>;

- вiйськовий KoMicap Кам'янка-Бузького РВК (за згодою);
- начальник Бродiвського МРВ управлiння СБУ у Львiвськiй областi (за

згодою);
- перший заступник керiвника РадехiвськоТ мiсцевоi прокуратури (.u

згодою);
- нач€uIьник метеорологiчноi станцii MicTa Кам'янка-Бузька Львiвського

регiонального центру з гiдрометеорологii (за згодою).

Завiдувач сектору з питань, цивiльногозахистурайдержадмiнiстрацii
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадмiнiстрацiТ
ьiд2ý. /о. И /9ttn@9

ПОЛОЖЕННЯ
про районну комiсi.ю з питань техногенно-екологiчноi безпеки

i надзвичайних сиryацiй
1. Районна комiсiя з питань техногенно-екологiчноi безпеки

i надзвичайних сиryацiй (надалi - комiсiя) е постiйно дiючим органом, який
утворюсться районною державною адмiнiстрацiею для координацii дiяльностi
органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй,
неЗullrежно вiд форtvr власностi, пов'язаноТ iз забезпеченням техногенно-
екологiчноi безпеки, захисту населення i територiй вiд наслiдкiв надзвичайних
ситуацiЙ, запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй i реаryвання на них.

2. Комiсiя у своiй дiяльностi керуеться Конституцiсю i законами Украiни,
а також укzвами Президента УкраiЪи i постановами ВерховноТ Ради УкраiЪи,
приЙнятими вiдповiдно до КонституцiТ та законiв УкраiЪи, актами Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни, рiшеннями ЩержавноТ i обласноТ KoMicii з питань
техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуацiй та цим Положенням.

3. Основними завданнями KoMiciT на територii району е:

3.1. Координацiя дiяльностi структурних пiдроздiлiв районноI державноi
адмiнiстрацiТ, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприсмств, установ та
органiзацiй, незалежно вiд фор* власностi, пов'язаноТ iз:

- функцiонуванням територiальноТ пiдсистеми единоi системи цивiльного
захисту;

- здiйсненнrlм оповiщення органiв управлiння та сил цивiльногс захисту,
а також населення про виникнення надзвичайноi ситуацii та iнформування його

|i.,
прФд11 в умовах тако1 ситуац11;

\t.
=1 зzLл}чонням сил цивiльного захисту до проведення аварiйно-рятувЕLпьних

та iнших невiдкладних робiт, лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайноТ ситуацiТ,
надання ryMaHiTapHoi допомоги;

- забезпеченням реалiзацiТ вимог'техногенноТ та пожежноТ безпеки;
- навчаннrIм населення дiй у надзвичайнiй ситуацii;
- визначенням меж зони надзвичайноТ ситуацii; *.

- здiЙсненням постiйного прогнозування зони можливого поширення
надзвичайноi ситуацii та масштабiв можливих наслiдкiв;'

ситуацiТ, з€tл)п{ення для цього необхiдних сил
З.2. Органiзацiя та здiйснення:
- заходiв щодо життезабезпечення населення, що

виникнення надзвичайноТ ситуацii;
- заходiв з евакуацii (у разi потреби);
- радiацiйного, хiмiчного, бiологiчного, iнженерного та медичного

захисту населення i територiй вiд наслiдкiв надзвичайноI ситуацii.

- органiзацiсю робiт iз локалiзацiТ i лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайноТ
i засобiв. F

постраждilJIо внаслiдок



з.з. Вжиття заходiв щодо забезпечення готовностi територiалъноТ

пiдсистеми сдиноi державноТ_ системи цивiлъного захисту до дiй в умовах

надзвичайноТ ситуацii та в особливий гrерiод, 
сллБт,тт.л

з.4.ЗдiйсненнябезперерВногок-ояТролюЗароЗВиТкоМнаДЗВиЧаиноf
ситуацii та обстановкою на аварiйних об'скiах i прилеглих до них територlях,

3.5. Iнформування органlв управлiння цивiлъного захисту та населення

про розвиток "uдй""uйнот 
ситуацii та заходи, що здiйснюються,

3.б. Забезпечення:
- живу{О.ri об'.*тiв нацiоналъноi економiки та державного управлlння

пiд час реаryвання на надзвичайну ситуачiю;

"ru6in""oro 
Бу"пцiо"у"й" об'сктiв паJIивно-енергетичного комплексу

пiд час виникнення надзвичайноi сиryацii, злагодженоi роботи пiдприсмств,

устаноВ,u ор.u"iзацiй для забезrr.r""й сталоi i безперебйноТ роботи об'ектiв

еДиноiГазоТранспортноiтаоб,еДнаноТенергетичноi.си:т..еМУкраlни;
.безпекиТасталоiроботитранспортноiiнфрастрУкТУри'послУг

rrоштового зв'язку та Bcix видiв електричного зв'язку;

- caHiTap"o,o та епiдемiчного благополуччя населення,

3.7.органiзацiятакерiвницТВоПроВеДенняробiтзлiквiДацiiнаслiДкiв
надзвичай""" "",уацiй 

регiонального,i мiсl{евого рiвня,

3.8. Встановлення кiлькiсних та якiсних показникiв виведення з ладу

транспоРтниХ засобiв' промисЛових, громадськиХ i житловиХ булинкiв

ТасПорУД'коМУнаJIЬнихlенерГеТичнихМереЖ,:Y::''.'''':кУ,магiсТраЛЬних
гЕtзо-, нафто- абО iншиХ 'rруОо"ро"одi", за,ltiзничних вузлiв, MocTlB,

шJIяхопроводiв тощо,
3.g. Визначення шляхiв та сгrособiв вирiшення проблемних питань,

що виниКаютЬ пiд час: i пiдсистеми единоi державноi
3.9.1. Функчiонування територl€шъно

системи цивiльного захисту та Ti ланок,

З.g.2. Здiйснення заходiв: 
плri,гt.'|

':.' - щодо соцiа_пьного захисry населення, що постраждаJIо внаслlдок

ъ

""ф".rrня 
надзвичайноi ситуаuii;

- щодо медичного та бlологiчного захисту населення у разi виникнення

надзвичайноi ситУаUii; 1 _: пБlgтtз 
+

- порушення умов наJIежного функuiонування об'ектtр j9_1i:Ip^T:Io"

та безпеки життсдiяльностi насеJIення:, зокрема у сферах нацiоналъноl 0езпеки

i оборони, енергетики, фiнансiв, соцiального захисry, охорони здоров'я
1,

ТанаВколишнъоГоприроДноГосереДоВиЩа.....
3.10.ПогоДженняПоложенъгrрокомiсiiзтrитаЧ"::i:"Генно.еколоГlЧноl

безпеки i надзвичайних ситуацiй оргънiв мlчевоi виконавчоi влади,

3.1 1 . пiдвищення ефективностt д,"п""о"i с]|уlурних пiдроздiлiв

райдержадмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, гriдприемств, установ

та органlзацiй, нез€tJIежно вiд фор* власностi, пiд час реаryвання ча

надзвичаЙну сиryаЦiЮ._ 
_, ,,о _дт еяр,пянь:

4. Комiсiя Ъiдповiдно до покJIадених ча 
неТ завдань:

4.1. У режимi повсякденноТ дiялъностi:



здiйснюе координацiю дiяльностi мlсцевих органlв виконавчо1 влади

та оргаНiв мiсцеВого самОврядування щодо розроблення i виконання цiльових
дiяльностi мiсцевих органiвкоординацiю

цiв у сферi цивiлъного захистуi науково-технiчних програм, здiйснення захо,

та техногенно-екологiчноТ безпеки;
здiйснюе заходи щодо забезпечення захисту населення, сТilJIОГО

функцiонування господарських об.'ектiв, зменшення можливих матерiальних

втрат та збереження нацiональнот культурнот спадщини у разi виникнення

надзвичайноТ ситуацii;
бере )..IacTb у розглядi питань щодо утворення або приПИНеННЯ

пiдпрЙемств, установ та органiзацiй, нез€lJIежно вiд фор*
дiяльностi
власностi,

класифiкацii об'ектiв i адмiнiстративно-територiальних
хiмiчноi небезпеки, здiйснюс методичне керiвництво та

що використовують небезпечнi технологii (хiмiчнi, радiацiйнi тощо);
сприrIе проведеннЮ гiдрометеорологiчних спостережень i прогнозiв,

розвитку державнот системи монiторинry навколишнього природного

середовИщq сисТеми цивiльногО захисry, форIrл контролю за функцiонуванням
потенцiйно небезпечних об'ектiв;

координуС здiйснення заходiв щодо профiлактики та локалiзацiТ

iнфекцiйних захворюванъ, а також запобiганнrl виникненню випадкiв масових
харчових отруень населення.

OKpiM перелiчеНих у цьоМу пунктi функцiй, погоджуе перелiк потенцiйно
небезпечних об'ектiв та перелiк споживачiв, на яких поширюсться обмеження

постачаннЯ питноТ водИ та електроПостачання до рiвня екологiчноТ бронi,

затверджуе результати
одиниць стосовно рiвня
контроль за роботою комiсiй з питань техногенно-екологiчноТ безпекИ i

надзвичайних ситуацiй мiсцевих органiв виконавчоi влади.

4.2. У режимi пiдвищеноi готовностi:
здiйснюе заходи щодо активiзацiт роботи з проведення спостереження

та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебiгоМ

епiдемiй i спалахами iнфекцiйних захворювань, масовими харчовими

отручнями населення, обстановкою на потенцiйно небезгrечних об'сктах

i при-ltеглих до них територiях, прогнозування можливостi виникнення

надзвичЬйноТ ситуацii та i'масШтабiв; 
ексних заходiв щодо .uй.rуорганiзовуе розроблення плану комплексних заходlв

"u".rr.""я 
i територiй у разi виникнеirня надзвичайноТ ситуацiТ, забезпечсiння

ст€lJIого функцiонуваннr{ господарських об'сктiв;
забезпечуе координацiю заходiв щодо запобiгання виникнеЕню

надзвичайноТ ситуацii регiонального i мiсцевого рiвня;
готу€ пропозиЦiiJщодО визначеНня джерел i порядку фiнансування заходiв

реагування на надзвичайну ситуацiю;
координуе заходи щодо створення резерву засобiв iндивiдуальногс

захисту та матерiальних резервiв для запобiгання виникненню надзвичайнот

ситуацiт та лiквiдацii iT наслiдкiв, визначае обсяги i порядок використання таких

резервiв;
забезпечус стабiльне виробництво, передачу, постачання i використання

енергоносiтв пiд час виникнення надзвичайнот ситуацii пiдприсмствами,

установами та органiзацiями пагIивно-енергетичного комплексу.



4.З. У режимi надзвичайноТ ситуацiТ:
забезпечуе координацiю, органiзацiю робiт та взасмодiю органiв

управлiння, сил та засобiв територiальноi пiдсистеми единоi державноТ системи
цивiльного захисту, а також |ромадських органiзацiй щодо надання допомоги
населенню, що постраждЕtло внаслiдок виникненнrI надзвичайноi ситуацii;

органiзовуе роботу з лока-пiзацii або лiквiдацii надзвичайноТ ситуацii

регiонального та мiсцевого рiвня;
з€rлучае до виконання робiт з лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайноi ситуацiТ

необхiднi рятувальнi, транспортнi, будiвельнi, медичнi та iншi формування
з виkористанням наявних матерiалъно-технiчних, продовольчих та iнших
pecypciB i запасiв;

вживае заходiв, необхiдних для проведення аварiйно-рятувальних
та iнших невiдкладних робiт у небезпечних районах;

забезпечус здiйснення заходiв щодо соцiального захисту населення,

що постражд;tло внаслiдок виникнення надзвичайноТ ситуацii;
встановлю€ межi зони, на якiй виникла надзвичайна ситуацiя,

та органiзовуе визначення розмiру шкоди, заподiяноТ суб'сктам
господарювання i населенню внаслiдок виникнення надзвичайноi ситУацiТ

регiоналъного та мiсцевого рiвня;
органiзовуе здiйснення постiйного контролю за станом навколишнього

природного середовища на територiТ, що зЕtзнаJIа впливу надзвичайноi ситуацiТ,
обстановкою на аварiйних об'сктах i прилеглих до них територiях;

приймае рiшення щодо попередньоi класифiкацii надзвичайноТ ситУацiТ

за видом, класифiкацiйними ознаками та piBHeM, забезпечу€ свосчасне поДанНя

до Кам'янка-Бузького РВ ГУ ДСНС УкраТни з€вначених матерiалiв;
вивчае обставини, що скJI€tлися, т& подае обласнiй державнiй

адмiнiстрацii iнформацiю про вжитi заходи, причини виникнення Та

результати лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi сиryацiТ, а також пропоЗицiТ ЩОДО

пQд€tльших дiй iз запобiгання iT розвитку;
|-,

*Ьuб.r.r.rу. координацiю, органiзацiю робiт та взасмодiю органiВ

управлiння та сил територiальноi пiдсистеми единоi державноТ СИСТеМИ

цивiльного захисту з урахуванням . 
особливостей, що визначаються згlдно

з вимогами законiв УкраТни <Про irравовий режим военного стану>), i<Про

правовий режим надзвичайного стану)>, а також iнших нормативно-правових
aKTiB; ч

здiйснюе заходи, необхiднi для вiдвернення загрози та забезпечення

безпеки i здоров'я |ромадян, забезпечення функцiонування органiв державноТ
впади та органiв мiсцевого самоврядування;

4.5. Проводить монiторинг стану викQнання органамн мiсцевого
самоврядування покJIадених на них завдань;

4.6. Здiйснюе взасмодiю з регiональним штабом з питань, пов'язаних
iз соцiальним забездеченнrIм громадян Украiъи, якi перемiirдуються з тимчасово

окупованоi територiт та районiв проведення антитерористичноt операцtt.

5. Комiсiя ма€ право:



зitлуt{ати у разi потреби ч установленому законодавством порядку

до лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайноi ситуацii регiонального та мiсцевого рiвня
сили i засоби територiальноТ пiдсистеми единоТ системи цивiльного захисry
(обласна комiсiя) або вiдповiдноi ланки такоi пiдсистеми (мiсцева комiсiя);

заслуховувати iнформацiю керiвникiв територirl[ьних органiв

центрutльних органiв виконавчоi влади, мiсцевих органiв виконавчоТ влади,
органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй,

розташованих на територiТ вiдповiдноi адмiнiстративно-територiальноi одиницi,
з питань, що н€шежать до ix компетенцiТ, i давати iM вiдповiднi доручення;

одержувати вiд територiальних органiв центр€tльних органiв виконавчоТ
влади, мiсцевих органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядування,
пiдприемств, установ та органiзацiй, незалежно вiд форпl власностi,

розташованих на територii областi, матерiали i документи, необхiднi для
вирiшення питань, що наJIежатъ до iT компетенцii;

з.шучати до y{acTi у своiй роботi представникiв територi€шьних органiв

центр€шьних органiв виконавчоТ влади, мiсцевих органiв виконавчоТ влади,
органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй,
незаJIежно вiд форп,t власностi, розташованих на територii областi,
(за погодженнlIм з ix керiвниками);

розглядати матерi€tли розслiдуванъ про причини i наслiдки виникнення
надзвичайноi сиryацii та вносити пропозицii щодо притягнення

до адмiнiстративноi або кримiнальноi вiдповiдальностi посадових осiб, виннИх

у ii виникненнi.
6. Головою KoMicii с гоJIова районноi державноi адмiнiстрацii.
Роботою KoMicii керус ii голова, а за вiдсутностi голови - за, Того

дорr{енням перший заступник та за вiдсутностi першого застуПниКа
заступник голови.

Засiдання комiсii веде голова, а за його вiдсутностi - першиЙ ЗаСТУПНИК

або застчпник голови KoMiciT.|-'
".., Посадовий склад KoMiciT затверджуеться розпорядженням ГОлОВИ

- t"l-

районйот державноi адмiнiстрацti на основ1 пропозицlи органlв мlсцевого
самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй, неЗuшеЖнО ВiД фОР'
власностi, розташованих на територii району.

Персональний склад KoMicii затвёрджуеться головою KoMiciT.

Голова KoMiciT органiзовуе fi роботу за допомогою ceкpeTapiaTy.
7. Голова KoMicii мае право:
заl1r{ати до роботи iз запобiгання виникненню надзвичайноТ СИТУаЦiТ

або лiквiдацiТ tt наслiдкiв будь-якi транспортнi, рятувальНi, вiдбудовнi, меДичнi

та iншi сили i засоби вiдповiдно до законодавства;
приймати в межах повноважень koMiciT ,рiшення щодо Fреаryвання

на надзвичайну ситуацiю;
вносити пропозицii в межах законодавства щодо заохочення ОСiб, ЯКi

зробилИ вагомиЙ внесоК У запобiгання виникненню надзвичайноТ ситуацii,
лi квiдацi ю iJ наслiдкi в;

делеryвати на перiод лiквiдацiТ наслiдкiв надiвичайноi ситуацii СВОТ

повноваження заступникам голови KoMiciT.



8. РобочИм органОм KoMicii (ceKpeTapiaToM), що забезпечуе пiдготовку,

скJIикання та проведення засlдаяъ, а також органiзову::т:.у,:: за.виконанняМ

i] рiшень, С сектоР з IIитанЬ цивiлъного захисту районноi державно1

адмiнiстрацiТ. - iй ocHoBi.g.kомiсiя проводитъ засiдання на постlин

рiшення koMicii приймаються колегiально бiлъш як двома третинами

складу KoMicii. член noйi.ii, який не пiдтриму€ пропозицiт та рекомендацii,

прийнятiкомiсiсю,МожеllYu.'"УцисъМовiйформiсвоюокреМУДУМкУ,
що додаетъся до протоколу засlдання,

?iшеннякомiсiТоформляеТЬсяttроТоколом,якийЗаТВерДжУеТЬсяГопоВоЮ
koMiciT, пiдписуетъся заступником голови koMiciT та вiдповiдальним секретарем

KoMiciT.
10. рiшення комiсii, прийнятi у межах Ti повноваженъ, е обов,язковими

для виконання мiсцевими органами державнот влад" ]i_,:l:анами 
мiсцевого

самоврядувацня, пiдприемствами, установами та органiзаuiями, незыIежно

вiд форм "nu""ob"i, 
розташованих на територii областi,

11. За членами KoМlclt на час виконання завдань зберiгаетъся заробiтна

плата за основним мiсцем роботи loMiciT, а також
|2. Органiзацiя побутового,забезпечення чпенlв

забезпечення ix спецiалъним оо"rоN{, засобами iндивiдуального захисту пlд час

роботи в .o"i надзвичайнот ситуацii шокJIадаеться на районну державну

адмiнiстрацiю.

Завiдувач сектору з

цивiльного захисту
.:t

l

,il олегхАБАпитань
райдержадмiнiстрашii



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженнrIм голови

райдержадмiнiстрацii
вtд Z{. /о. И /ф

РЕГЛАМВНТ
пiдготовки та проведенпя засiдань

районноТ KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки
i надзвичайних сиryацiй

I. Визначення дати проведення та порядку денного засiдання KoMicii

Голова районноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки i
надзвичайних ситуацiй (надалi - комiсiя) визначае дату i мiсце проведення
засiдання KoMicii, питання, що будуть розглядатися, i хто по них готус доповiдь,
до якого TepMiHy доповiсти тези доповiдi, кого iз посадових осiб органiв
виконавчоi влади, пiдприемств, органiзацiй та установ, незulJIежно вiд фор*
власностi, запросити на засiдання, а також кого заслухати.

При проведеннi планових засiдань ceкpeTapiaT KoMiciT за 3 днi до дня
IIроведення засiдання погоджуе порядок денний з голOвою KoMiciT i доводить
його до членiв KoMiciT, а також до посадових осiб, якi запрошуються
на засiдання KoMiciT, узага-rrьнюе наданi матерiали, готус проект протокопу.

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

За трч днi до проведення плановоlо засiдан.ня KoMicii завiдувач сектору з
питань цивlльного захисту раидержадмlнlстрац11 погоджус з головою KoМlcll
список членiв, а також посадових осiб, якi запрошуються на засiдання, а також

уточнюе дату, мiсце та час проведення засiдання. Протягом двох наступних
.r.

днlВ,,.секретарlат доводить д?т, мlсце, час проведення та порядок деннии
засiда}igя до членiв KoMiciI та посадових осiб, якi запрошуються на нього.

У день проведення засiдання ceкpeTapiaT органiзовуе контролъ прибуття

учасникiв i перед його початком доповiдае про резулътати прибуття головi
KoMicii. Члени KoMicii прибувають на'засiдання KoMicii з робочими папкiМи,
необхiдними довiдковими даними, документами та схемами за 10-15 хвилин до
його початку для отримання порядку денного i проекту протоколу чергового
засiдання

IIl. Порядок пiдготовки, оформлення та поданця документiв

За два днi до проведення засiдання KoMiciL посадовi особи,u визначенi
для доповiдi та спiвдоповiдi, погоджуютъ тези доповiдi, своi пропозицii
з сектором з питанъ цивiльного захисту райдержадмiнiстрацiТ (вiдповiдаJIьним
секретарем), а такох( в цей же TepMiH подають йому проекти рiшенъ з питань
порядку денного. CeKpeTapiaT KoMicii за один день до проведення засiдання

узаг€шьнюе проекти рiшень, готу€ проект протоколу засiдання KoMicii, який
надае головi KoMicii. Порядок денний, проект рiшення видаються кожному

ýNs



учасниковi засiдання KoMicii пiд чаq реестрацii.
Перед розглядом основних

ceKpeTapiaT надае iнформацiю
на ilопереднiх засiданнях KoMicii.

питань порядку денного засiдання KoMiciT

про виконання рiшень, якi прийнятi
За необхiдностi заслуховуються вiдповiднi

на проведення аварiйно-

посадовi особи.
Протокол засiдання ведеться секретарем KoMiciI. Члени KoMicii, ЯКi

вносятЬ своТ проПозицii до протоколу, подають ix письмово за cBoiM пiдписом

безпосеРедньО дО ceKpeTapiaTy пiд час або пiсля завершеннlI засiдання.

остаточне оформлення протоколу засiдання KoMicii, розмноження та розсилка
його здiйснюеться не пiзнiше двох днiв пiсля проведецня засiдання. Протокол
засiдання розсиласться BciM членам koMicii, а також виконавцям, якi визначенi

у протоколi.
CeKpeTapiaT KoMicii здiйснюс коIIтролЬ за виконанняМ рiшень, якi

прийнятi на засiданнi koMicii, iнформуе про хiд ix виконання голову koMiciТ.

контроль за виконанням рiшень покладасться на посадових осiб, якi визначенi

у протоколi засiдання KoMicii.
У своiХ доповiдяХ )л"IасникИ засiдання повиннi висвiтлювати заходи,

якi проводяться пiд ik керiвництвом,".спрямованi на забезпечення готовностi

пiдпорядкованих систем, пов'язаних з безпекою та захистом населення,

реаryванням у надзвичайних ситуацiях, а також здiйсненням заходiв щодо
iапобiгання виникненню та лiквiдацii наслiдкiв аварiй, катастроф i стихiйного

лиха.
При необхiдностi можливе проведення позачергових, У ТОМУ ЧИСЛ1

i виiЪнйх, засiдань KoMicii. У цьому випадку порядок пiдготовки i роботи
здiйснюеться з урахуванням часу, який лишився до дати i часу проведення

засiдання.

IV. IIорядок пiдготовки i розгляду матерiалiв за наслiдками стихiйного
лиха

tф4iська, 
селищнi та сiльськi ради надають до сектору з питань цивlльного

.u"".r} рuЦЬр*адмiнiстрацii матБрiали про завданi стихiсю збитки, зокрема:

- акти, що пiдтверджують розмiри завданих збиткiв, затвердженi головою

(заступником голови), а також пiдписанi комiсiею в складi депутатiв сiльоькоТ,

селищноi або Micbkoi рад (до akTiB обов'язково додавати зафiксованi на фото та

вiдеоносiях пошкодженi об'екти);
- узагадьненi кошториснi розрахунки

Ё

надзвичайних ситуацiй;
- документи, що пiдтверджують отриманi суйи

(у рuзi вiдсутностi договору страхування - поясненн,I

"О""9tТ;;;;iЪf Ё*"ur*"ого центру гiдрометеорологiТ (при надзвич айнИХ

ситуацiях, якi викликанi погодними умовами);
- узаг€Lльненi довiдки про вiдшкодування

промисповостi, сiльському господарству, населенню,

.я
страхового вlдшкодування
заявника про причини не

збиткiв, завданих
соцiально - культурir iй



сферi тощо за рахунок власних i страхових коштiв;
- еКСПеРТНиЙ Висновок щодо рiвня надзвичайноi сиryацiТ згiдно

З КлаСифiкацiею надзвичайноi ситуацiТ на пiдставi матерiалiв обстежень на MicTi
подiТ та висновкiв вiдповiдних органiв;

- i"-y iнформацiю, що пiдтверджуе необхiднiстъ видiлення коштiв
З РеЗеРВНОГО фо"ду бюджету на здiЙснення заходiв з лiквiдацiТ наслiдкiв
надзвичаЙних ситуацiЙ з урахуванням факторiв ik поширення, розмiру
збиткiв та людських втрат i класифiкацiйних ознак надзвичайних

Сектор з питань цивiльного захисту райдержадмiнiстрацiТ разом
Управлiнням фiнансiв та керiвником вiддiлу економiчного розвитку та торгiвлi

раЙдержадмiнiстрацii узагалънюс наданi матерiали i подае на розгляд районноТ
KoMicii З питань техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй, на
ЗаСiданнi якоТ приймаються вiдповiднi рiшення (можливiсть надання фiнансовоi
допомоги за рахунок резервного фо"ду районного бюджету. За рахунок
бЮДЖетних коштiв можуть проводитись першочерговi аварiйно-вiдновлювальнi
Роботи з лiквiдацii наслiдкiв стихii (надзвичайноi ситуацiТ), а повне
вiдшкодування нанесених збиткiв здiйснюють cTpaxoBi компанii. В окремих
ВИПаДкаХ роЗглядаеться питання щодо надання матерiальноТ допомоги
ПОТеРпiлоМУ населенню. У своiЙ робоti щодо цього районна комiсiя з питань
ТехнОГенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй керуеться вимогами
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 29 березня 20а2 року Jф 415 <Про
затвердженнJI Порядку використання коштiв резервного фонд бюджету> (зi
змiнами).

Завiдувач сектору з питань
олег хАБАьцивiльного захисту райдержадмiнiстрацii

завданих
ситуацiй.
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