
!тутивськА рдйоннд двРкАвнА Адм!н|стРАц1я
хдркпвсько! оБлАст|

РозпоРядт{шння

9уц1в х, ///

[1ро ;лтворенпя районно| ком!с11 з
питань техногенно-еколог!чно|
безпекп та надзвпнайних сицгац!й

(ерулонись статтями 6, 25 3акону }кра!ни <|{ро м1сцев| державн!
адм!н1страц1$, на виконан!'{ статг| 6 1{одексу цив1льного захисц }кра!ни,
постанови 1{аб|нец \{|н|стр|в !кра!ни в1д 12 жоу!ня 2010 року },{э 927 <|{ро
затвердження 1ипового поло)кен}1'| про рег|ональну та м1сшеву ком!с!о з питань
техногенно-еколог!чно| безпеки 1 надзвичайних ситуац1й> та з мето1о
коорАинат{|| лйльност| орган!в м!сцевог0 самовРядування' п1дприсмств, установ
та орган!зац!й району пов'язано| з техногенно-еколог|чното безпекото' з:1хистом
населення | територ|й, запоб[ганням 1 реацванням на надзвинайн| сицац||:

1. 9творити районну ком!с1ю з питань техногенно-еколог1чно| безпеки та
надзвитайних сицац1й.

2. 3атверАити посадовий склад районно| ком|с|] з питань техногенно-
еколог|чно] безпеки та надзвичайних сицац|й (додасться).

3. 3атвердити |{оложення про районну ком1с|то з питань техногенно_
еколог1чно| безпеки та надзвияайних ситуац1й (додаеться).

пер1пого застут|ника голови раионно1 державно|
адм1н1сщацп п)ловок)раионно1ком1с11;

завфувана сектору цив|льною з:1хисц районно|
дерт<авно| адм1н|страц1! _ пертшим засц/пником голови

районно| ком|с|!;

нача!]]ьника 9уц!вського районного в1дд|лу
[оловного управл|нття ,{ер:кавно! сл1окби 9кра1ни з
надзвичайних ситуац1й у {арк|вськ|й облаот|
засцпником к)лови районно| ком|с!| (за згодо:о).

4. |1ризнанити:
вАРжвтновА
10р[я 1{о стянтиновина

лучниковА
йиколу €ерг1йовииа

кАРповА
Андр!я 1вановина

5. €ектору цив1льного захисц районнот дер)кавно] адм!н1страц1|

@1у.тников й'€.) зд|йсн*овати орган|зац|йне, |нформац|йне, методичне та
матер!ально-техн1чне забезпечення роботи районно| тсом|с|] з питань
техногенно-еколог1чно] безпеки та надзьичайних оицац|й. 8становити
контрол ь за виконанням 1!'протокольних р|шен ь.

6. [олов1 районно| ком|с|1 з питань техногенно-еколоЁчно] безпеки та
надзвияайних ситуац!й затвердити персона_']ьний склтад районно| ком1с1] з
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питань техногенно-еколог|чнот безпеки та надзвичайних ситуац!й до 01 червня
2015 року.

7. вцзнатц такими' що втратили чинн1сть. розпорядт(ення голови
рйоннот державно| адм1н|страц1!: в|д 16.12.20|0 !:|е 1093 <[{ро утворення
районно! ком|с[] з питань техногенно-еколог|чно| безпеки | надзвинайних
сицаш|й>, в\д 16'08'2012 !т[о 690 к[!ро внесен}бт зм1н до розпорядя(ення !юлови

районно| деря<авно! адм|н|сщац|! в1д 16.12.2010 ].[р 1093>' в1д 03.04.2014 ш! 1з6
<<|1ро внесення зм1н до розпорядження голови районно| дер>*савно| адм1н|страц!|
в!д |6. ! 2'2010 .;ц|р |093>.

8. (онтроль за виконан!'{м розпорядх{ен1'{ пок.]1асти на пер1]]ого
засцпника п)лови рйонно! державно! адм!н|страц|| 8ар:ке!нова 10.(.

|олова районно! дерясавно|
адм!н!страц|! '-_-- €.о. коРол}ок
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Розпоряд;кення голови районно!
державно1 ацп
р' 4а

поло)|{вння
про районну ком!с|по з пптань техногенно-еколог|чно| безпекц та

надзвшяайнпх ситуац!й

1. гаионна ком1с1я з питань техногенно-еколог1чно1 оезпеки та
надзвичайних сицац1й (дал1 - ком1о|я) с пост|йно д|лоним органом, який

безпеки1. Районна ком1с1я

утвор}оеться чуц!вськото районноло державното адм!н!страц|е|о.
2. (ом|с|я у сво!й д|яльност[ керуеться 1(онстицт]1сто !кра1ни 1 законами

!ща'йи' а також указами ||резидента }кра!ни | постановами 8ерховно! Ради
9ща!ни, прийнятими в|дпов!дно до 1{онстицц1| та закон|в укра!ъи, актами
1{аб1нету й|н|стр1в !кра|ни, р|тпенттями ,{ержавно| та обласно] ком1с!й з
питань техног€нно-еколог1чно] безпеки та надзвичайних сицац1й, цим
|]оло:кеннялт.

3. 0сновними завданнями (ом|с1| с:

координац|я д|й орган1в управл1н::я, сил та засоб|в районно| ланки
територ[ально! пйсистеми едино! системи цив1льного захисту у раз[
.виникнення надзвичайно] сицац1! або ви'1влення защози !1 виникнення' а
також п!л нас реацвання на зазначец сицаш!+о:

орган|зацй пер||]очергових заход|в з л|кв|дац1| насл1дЁв надзвичайних
оицац1й м!сцевого р1вня;

г{асть у зд[йоненн| заход|в у сфер1 цив|льного захисту та техногенно-
еколог1нно! безпеки;

планування роботи з розгляду питань, пов'язаних |з запоб!ганням
виникненнк) надзвинайних сицац1й техногенного та природного характеру.

4. 1(ом|с!я, у режим! повсякденно| д1яльност!, в|дповйно до пок.]!адених
на не| завдань:

1) зд|йсттгос координат]1*о дйльност1 стукцрних п|дрозд|л|в районно!
державнот алм!н!сщаш!!, орган!в м!сцевого самоврядування району шоло
розроблення | виконання ц|льових прощам' зд1йснення заход|в у сфер|

цив|пьного захисч/ та техногенно-еколог1нно| 6езпеки;
2) розглядас питання цодо:
запоб1гання виникненн|озапоо1ганн,1 виникненн1о надзвичайних сицац1и 1 дотримання вимог

з.1конодавства у сфер| цив|льного захисту та техногенно-еколог|нно| безпеки;
надзвичайних сицац1и |

припинення д1яльност1 п|дприемств, установ, орган!зац1й та |нтпих
об'ект|в незалежно в!д фофми власност! ! п|дпорядкування (лал[ - об'скти),
функц|онувант:я яких ст.!новить зафозу житт1о та здоров'то людей, защозу
забруднення навколит].1нього природного середовища' 1 подас в1дпов|дн!
пропозиц1| голов| чуц]воькот рйонно| державно| адм1н1сщац1|;

адм1н1с
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створен!'{ | використання запас1в матер1а,тьних реафс[в, необх;дних для
зд|йонення заход|в стосовно запоб|гання виникненнк), л!кв|дац|т наслйк|в
надзвинайних сицац|й, забезпечення функц!онування лок:!',]ьних систем
опов!щен}|я та !нформування населення. територ!ально| системи
ценщал|зованого опов!щення;

3) подас голов| 9уц!всько! районно! держ:1внот адм|н1страц|! пропозиц|!
стосовно визначенн'{ завдань у сфер1 цив;льного захисту та техногенно-
еко[оЁчно] безпеки д.ття районнот дфжавно! адм1н|сщац1| та орган!в м;сцевого
с ам о вряд/ва н }1'] ;

4) вжцва€ з:тход1в дл'1 розвитку д|яльност|, пов'язано! 
'з 

зд|йсненням
г!лрометеоролоЁнних спостережень ! прогноз|в;

5) сприяе п|дготовц! та проведенню командно-1птабних (спец1альних)
навнань (щенувань) 1з запоб|гання виникненнто надзвинайних сицац|й.

5. 1(ом1сй, у ре:ким| п!двищено] готовност|, в!дпов|дно до покладених на
не] завдань:

1) забезпенуе координац|ло д]яльност1 стукт}?них п|дрозд|л1в районнот
дер)кавнот адм|н1сщац|!, орган|в м!сцевого с:1моврядРання та об'скт|в району
щодо зд!йснення ними попеРед)кувальних | першочеРгових заход!в у раз!
виникненх'{ надзвинайно! ситуац1! м|сцевого р|вня;

2) вхсивае заход!в дтя актив|зац!| роботи, пов'язано! 1з зд|йснеттням
спостерет(ень та контрол1о за станом довк|;ля' о6становкото на об'сктах
п!двищено| небезпеки | прилегл|й до них територ|!, прогнозуванням
мох<ливост| виникнення надзвитайно! оитуац1! та !! мас:птаб!в;

3) забезпенуе приведенн'{ у готовн!сть до д[й у режим| надзвинйно!
сицац1| орган|в управл1ння, сил та засоб|в районно! ланки територ|ально|
п!доистеми едино| системи цив|льного захисц;

4) орган|зовус першонергов! п1дготовн| заходи з л1кв|дац|1 насл|дк[в
надзвинайних ситуац1й м!сцевого р|вня. вир|гшення 11ита!нь стосовно всеб1чного
забезпечення населен}{'[, цо постажд:1ло внасл1док надзви.тайно| сицац1|,
свосчасного надання йому необх1дно1допомоги;

5) розробляе комплексн1 заходи щодо з:!хисц населен|{я | територ!й в|д
насл|дк|в на,гцзвияайних сицац|й, !х л!кв1дац1|;

6) орган1зовус робоц, спрямовану на запоб1ганн'1 негативному впливу
надзвинайно| сицац!|, зменплен:тя обсяц мох<ливих вщат | захист населенття.

6. 1{ом|с|я, у рея<им1 надзвичайно| сицац1!, в|дпов1дно до пок]1адених на
не] завдань:

1) зд1йснтое координал]1то дйльност] сщукцрнцх п[дрозд|л|в районно|
державно{ адм1н1сщац|!, орган1в м[сцевого са}.|оврядуван!1'{ та об'ект1в району
щодо в}(иття ними пер1.|!очергових заход!в у раз! виникнення надзвинайно!
сицац|| м|оцевого р|вня;

2) забезпетус за)ту{ення сил | засоб!в районно| ланки територ1ально|
п1дсистеми едино! системи цив1льного захисц д']ш{ л!кв|дац!| насл1дЁв
надзвивайно| сицац||;
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3) взаемод1е з в|дпов|дними ком|ойми |нп:йх адм!н|стративно-
територ1альних одиниць' територ|я яких зазнала негативно| д;] внасл!док
надзвинайно| сицгац|{;

4) орган|зовуе першочергов! заходи з л1квиац1т наслик1в надзвичайних
ситуац1й м|сцевого р|вття, вир|тшення питань щодо всеб!чного забезпечення
населення' що постажд:}по внасп!док надзвичайнот ситуац!!, сво€часного
надан!{я йому необх!дно| допомоги;

5) розглядас пропозиц!т щодо встановленн'{ ме}( територ1|, на як1й
виникла надзвичайна сицаш!я. та орган!зовус опра1[овання матер!ал|в.
неоохщних для оогрунтованого визначенн'т р!вня тако! ситуац!|:

6) приймае р!!пенн'{ щодо попередньо| класиф1кац|! надзвияайно! сицац|!
за видом, класиф|кац1йними ознаками та р!внем, забезпечус сво€часне пода|нн'1

,{€Ё€ зазнанених матер1ал!в;
7) вивнас оботавини, що ск.'1алися' та пода€ голов| чуц!ъсько! районн|й

дерх<авн|й адм|н!сщац!! [нформац!то про вэкит| заходи, причини виникне|{ня та
результати л[кв|дац1т насл|дк1в надзвичайнот сицац|!, а тако)к пропозиц!! щодо
подальтпих д1й 1з запоб|гання !]'розвитч.

7. 1(ом1с|я мас право:
1) заслцовувати !нформаш!:о кер!вник!в тери:ор|альних орган!в

центр:1льних орган1в виконавно| влади, сщукт}?них п1дрозд[л1в районнот
дертсавно! адм|н1сщац[!, орган!в м1сцевого самоврядування та об'ект!в,
розта|пованих на терггор|| !{угу!вського Району, з питань, що нале)кать до !'1

компетенц|!, надавати !м в|дпов1дн! рекомендац|!;2) одеРжувати в!д територ1альних орган!в шенральних орган|в
виконавчо| влади' отуктурних п!дрозд|л1в районнот дерт<авно| адм1н!сщафт,
орган!в м1сцевого с:1моврядування та об'скт!в, розта|пованих на територ1!
{уц!вського району, матер!али | документи, необх1дн1 для вир1:шення питань,
що належать до || компетенц[!;

3) залузати у раз| пощеби в установленому законодавством порядц до
л1кв|дац|| насл[дк|в надзвичайнот сицац1| м!сцевого р!вня сцли т засо6и
районно| ланки територ[альнот п!дсистеми сдино| системи цив[льного захисц;

4) залуяати до уласт! у ово|й робот| представник!в територ|а.лльних
орган!в ценщальних орган|в виконавчо| влади. струкцрних п!щ:озл|л|в
районно| дер;кавно| адм1н|сщац|!, орган!в м;сцевого с::моврядРання та
об'ект|в, розта1лованих на територ1т 9уц!вського району (за погодженням з !1
кер|вниками).

8. |{ом|с1то очол1ое голова' який ма€ двох засцпник;в, у тому тисл|
одного пер1]]ого.

[оловото ком1с|! признанаеться пер|пий заотупник голови районно|
державно| адм[н|отрац||, в|дповино до розпод!лу ф1тткц|ональних обов'язк|в.

|{осадовий склад ком|с1! затверд)!(усться голово|о районнот дер)кавнот
адм1н|страц1|.
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|1ерсона:тьний склад ком[с|| затверд)куеться голов6}о ком!с1т на о6нов|
лропозиш!й територ!альних орган|в шенратьних орган!в виконавно| влади,
структурних п|дрозд1л1в районнот дертсавно| адм|н!страц1!, орган!в м!сцевого
с:1моврядуванн'{ та об'ект|в, розта1пованих на територ|т чуц]вського району.! раз1 в!дсутност1 голови ком1с|т його обов'язки виконус перший
засцпник або заступник за дорученням голови ком1с||.

9. [олова ком1с!|:
веде зас1дання ком|с1!;
подае пропозиц|т кер|вников1 районнот ланки територ1ально| п|доистеми

сдино! системи цив|льного захисту щодо заохочення ос1б, як| брали участь у
розробленн| та зд|йсненн| заход1в |з запоб|гання виникненн}о надзвинайних
сицац!й. л!кв;дац!| ]х насл!дк|в:

проведенн'{ позапланових перев1рок' зокрема ком!1леконих'
звертаеться до орган1в державного наг.]!'{ду з к.]]опотаннями{и щодо

суб'€кт1в
господар|ованн'{' як! пор1тттуоть вимоги законодавства у сфер| цив!льного
захисту та техногенно-еколог1чно1 оезпеки;

затверджу€ функц|онапьн| обов'язки нлен|в ком|с|| (за напрямом роботи у
!! склад|).

10. Робочим органом ком|с!!, що зд!йсн}ое !1 орган|зац1йне, 1нформа.ц1йне
та методичне забезпечен|{я, е сектор цив1льного захисц рйонно| дерт<авно!
адм1н1сщац11.

11. Фсновното орган!зац[йното формото роботи ком1с|] е зас!дання, як!
проводяться зг|дно з планом 1! роботи, а такот< у раз! необх|дност!' але не р!дтпе
н|ж щокварталу.

3ас|дання ком|с|| ввокасться правомо}(ним' якщо на ньопц присщн1
б]ль:п як половина !! складу.

3ас!дання ком1с|! веде голова' а у раз| його в1дсщност! _ пертпий
заступник або заступник голови'

Р|птення ком|с1| приймаеться в!дкритим голосуванням | вважаеться
схв,ш1еним' якщо за нъого проголосувато б|льшл як половина присщн!х на
зас|данн1 член1в ком|с|].

9 раз[ р|вного розпод}у голос!в вир!тлальним € голос голову}очого на
зас|данн1.

Р|тцення ком[с|! ф|кс1тоться у протокол! зас|данття, який п1дписуеться
головук)чим на зас|данн1, вйпов1дапьним секретарем ком|с|-1,

затверджуоться головото рйонно! державно] адм1н|страц!|.
11пен ком|с!|, який не п|дтримуе пропозиц!| та рекомендац||, прийнят|

ком!о!ето, мо)ке вик.]!асти у пиоьмов|й форм| свото окре}}{у думку, що додасться
до протокощ, зас|данття.

Р|тпення ком|с||' прийнят| у ме:ках !! повноважень' с обов'язковими д.ття

виконання територ!альними органами центральних орган!в виконавно] влади'
сщуктурними п1дрозд1лами районно| державно| адм|н!срац||, органами
м1сцевого самоврядування та об'сктами, розта1пованими на територ!т



чуц!ъського району. 0рган1зацй роботи ком!с|| зд1йснтос}ься головото ком[с||
за допомого|о в1дпов1да:тьного секретаря, який забезпетус п!дготовку,
ск.'1икання та проведен}{'1 зас1дань, а також зд1йснгое контроль за виконанттям !'|'

р11пень.
12. 3абезпеченття чпен1в ком|с!т спец!альним одягом' засобами

!ндив!дуатьного захисц/ та створення н€шежних )]}{ов д:{'] !х роботи в зон!
надзвинайно| ситуац|т покладаеться на !{уц!вську районну дерхавну
адм1н1страц|то.

1{ер1вник апарату районно!
дерясавно1 адм|н!страц!!

л\чников 2 2и 98

!.к). ковтун



3АтввРд{шно

Розпорядження голови районнот
дерт{авно1 адм1н1сщац11

2},7ц2262:а}аъц хэ//

посАдовий склАд
районно| ком!с!1 з питань тех!!огенно-екодог1чно1 безпекц та

надзвпиайних ситуац!й

|. |{ертпий за6цпник голови районно1 дер>кавно| адм|н1срац!!, голова

раионно1 ком1сп.
2' 3ав\дуваэ сектору цив|льного захисту районно! дер>кавно|

адм|н|сщац!|, пертпий засцпник голови районно! ком1с|!.
3. Ёачальник 9уц!вського районного в|дд1щг [оловного управл1ння

{ерэкавно| с.тужби 9кра!ни з надзвичайних сицац1й у )(арк[всьЁй област1'
засцпник голови районно! ком1с!!.*

4. €тартпий |нспектор секгору цив1льного захисц районно| державно|
адм1н!страц||' в1дпов1да11ьнии сещетар раионно1 ком1с11.

5. }{анальник 9уц!вського районного в1дд|лу [оловного управл1ння йБ€
}кра1ни у {,арк[вськ1й област1 (з обслуговуванття 9уц!вського та |!ечен|зького

район!в).*
6. [оловний л!кар копгутапьного закладу охорони здоров'я <9угу!вська

центральна районна л|карня 1м. й.{. (ононенка>.*
7. [оловний державний сан1тарний л[кар 9уц!вського, |{енен|зького,

!]]евченковського район!в, нанальник {угу!вського м1хсрайонного управл!ння
[оловного управлт|ння !ерхссанеп|дслуж6и у {арк!всько| област|.*

8. Ё{ачальник районного ценщу телекомун|кац|й ]'{э 325 {арк|всько| ф|л1|
|!А1 <<9щтелеком>>.*

9. }1ачальник т{уц!вського
<{арк|вобпенерго>>.*

10. Ёаяальник {угу!всько| ф1л1| |{А1 <<{,арк|вгаз>>.*

11.,{иректор дер)кавного п|дприсмства <9уцево-Бабнанське л|сове
господарство>>.*

12, Ёачальник управл!ння агрощомислового розвигц районно{
державно! адм1н1сщац|!.

13. }{анальник ф|нансового управл|ння районно! дертсавно| адм|н|сщац||.
14. 1{ачальник управл1ння прац1 та соц|атьн9го захлсту населення

раионно1 дерхавно1 адм1н1сщац11'
15. Ёачальник в|дд!лу житлово-кощ/нального

буд|вництва районнот дер)кавнот адм!н1сщац1!.
|6. Ёачальник в|лл!лу економ|нного розви гку |

державно! адм|н|страц1|.

району електричних мере)к Ак

господарства та

торг!вл| районно!

17. Ёачальник в|дд|.гц |нфрасщуктури районно| дерх<авно| адм[н|сщац1|.
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18. Ёанальник в!дд1лу оов1ти районно{ державно! адм1н!страц[|.
19. Ёачальник в!дд1лу охорони здоров'я районно| дер]кавно? адм1н1срац1!.
20. 3ав!дува.т торидичного оектору апарату районно! дер:кавно| адм!н|страц!|
21. 3ав[дуван сектор м|стобуАування 1 арх!текцри районно| дерхсавно|

алм!н!сщаш||. головн ий арх!тектор району.
22. 3аоцпник нач:)льника управл|нтя. нач:ш!ьник в|дд1лу виробництва |

ринк1в прод1кц|| рослинництва. !нженерно-техн|нного'!а |оридичного
забезпеченгш управл!ння ац]ощ)омислового розвитку Районнот лержавно}
адм1н!страш!|

* Бк,'т*онатоться до посадового складу районно| ком1с|| за !! згодото

[{ер|вник апарату райошно!
дерясавно! адм!н!страц!!

л'!^тняков 2 44 98

{ш4 !.[о. ковтун


