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СОЛОМЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
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Про затвердження Положення  

про комісію з питань техногенно - 

екологічної безпеки та надзвичайних  

ситуацій Солом'янської районної в  

місті Києві державної адміністрації 

 

 

 

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 19 Кодексу цивільного захисту 

України, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 

року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», 

пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 

«Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», та з метою 

координації діяльності органів управління у разі виникнення техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайної ситуації на території Солом’янського 

району міста Києва: 

 

1. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, що додається. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Солом'янської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 19.04.2011 № 250 «Про  

затвердження Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації», зареєстроване у Солом’янському районному управлінні юстиції 

у м. Києві 26 квітня 2011 року за № 53/119.  
 

3. Розпорядження набирає чинність з моменту його оприлюднення.  
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4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 
 

 

Голова                   М. Шкуро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження Солом`янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

________________ №_________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

Положення 

про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 
 

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій  Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (далі - 

Комісія) є постійно діючим органом, який утворюється Солом'янською 

районною в місті Києві державною адміністрацією для координації діяльності 

структурних підрозділів Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації, органів самоорганізації населення, підприємств, установ та 

організацій розташованих на території Солом’янського району міста Києва, 

пов’язаної із запобіганням надзвичайним ситуаціям і реагування на них.   
 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рішеннями Постійної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

цим Положенням. 
 

3. Основними завданнями Комісії на території Солом’янського району 

міста Києва є: 
 

3.1. координація дій органів управління, сил та засобів Солом’янської 

районної ланки територіальної  підсистеми міста Києва єдиної системи 

цивільного захисту у разі виникнення  надзвичайної  ситуації  або виявлення  

загрози її виникнення, а також під час реагування на зазначену ситуацію; 
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3.2. планування роботи з розгляду питань, пов'язаних із запобіганням  

виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 
 

3.3. організація першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій  на території Солом’янського району міста Києва ;  
 

3.4.  участь у здійсненні заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-

екологічної безпеки.  

 

4. Комісія у режимі повсякденної діяльності  відповідно  до покладених на 

неї завдань:  
 

4.1. здійснює координацію діяльності структурних підрозділів 

адміністрації, органів самоорганізації населення, підприємств, установ та 

організацій розташованих на території Солом’янського району міста Києва 

щодо розроблення і виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері 

цивільного захисту (цивільної оборони), техногенно-екологічної безпеки та при 

ліквідації надзвичайних ситуацій;  
 

4.2. розглядає питання щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту 

(цивільної оборони) та техногенно-екологічної безпеки;  
 

4.3. розглядає питання щодо підготовки пропозицій стосовно визначення 

завдань у сфері цивільного захисту (цивільної оборони)  та техногенно-

екологічної безпеки;  
 

4.4. сприяє підготовці та проведенню командно-штабних та штабних 

навчань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;  
 

4.5.  розглядає для узгодження із Постійною комісією з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) перелік потенційно 

небезпечних та хімічних об'єктів  розташованих на території Солом’янського 

району міста Києва; 
 

4.6. здійснює методичне керівництво та контроль за роботою об’єктових 

комісій  підприємств, установ та організацій розташованих на території 

Солом’янського району міста Києва.  

 

5. Комісія у режимі підвищеної готовності відповідно до покладених на неї 

завдань:  
 

5.1. забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів 

адміністрації, органів самоорганізації населення, підприємств, установ та 

організацій розташованих на території Солом’янського району міста Києва  
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щодо здійснення ними попереджувальних і першочергових заходів у разі 

виникнення надзвичайної ситуації районного рівня;  

5.2. вживає заходів для активізації роботи, пов'язаної із здійсненням 

спостережень та контролю за станом довкілля, обстановкою на об'єктах 

підвищеної небезпеки і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості 

виникнення  надзвичайної ситуації та її масштабів;  
 

5.3. забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної 

ситуації органів управління, аварійних служб розташованих на території 

Солом’янського району міста Києва, сил та засобів територіальної підсистеми 

єдиної системи цивільного захисту (цивільної оборони);  
 

5.4. організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків  

надзвичайних ситуацій на території Солом’янського району міста Києва, 

вирішення питань стосовно всебічного забезпечення населення, що 

постраждало внаслідок надзвичайної ситуації,  своєчасного надання йому 

необхідної допомоги;  
 

5.5. розробляє заходи щодо захисту населення і територій від наслідків 

надзвичайних ситуацій, їх ліквідації;  
 

5.6. організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу 

надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат і захист населення.  

 

6. Комісія у режимі надзвичайної ситуації відповідно до покладених на неї 

завдань:  
 

6.1. здійснює координацію діяльності структурних підрозділів 

адміністрації, органів самоорганізації населення, підприємств, установ та 

організацій розташованих на території Солом’янського району міста Києва 

щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної 

ситуації місцевого та районного рівня;  
 

6.2. забезпечує залучення сил і засобів територіальної підсистеми єдиної 

системи цивільного захисту (цивільної оборони) для ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, аварійних служб розташованих на території 

Солом’янського району міста Києва;  
 

6.3. взаємодіє з відповідними комісіями інших адміністративно-

територіальних  одиниць, територія яких має границі із районом та зазнала 

негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації;  
 

6.4. організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій районного рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення 

населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного 

надання йому необхідної допомоги;  
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6.5. вивчає обставини, що склалися, та готує інформацію про  вжиті 

заходи, причини  виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.  

7. Комісія має право: 
 

7.1. заслуховувати інформацію керівників структурних підрозділів 

адміністрації, органів самоорганізації населення, підприємств, установ та 

організацій розташованих на території Солом’янського району міста Києва з 

питань, що належать до її компетенції, надавати їм відповідні рекомендації;  
 

7.2. одержувати від структурних підрозділів адміністрації, органів 

самоорганізації населення, підприємств, установ та організацій розташованих 

на території Солом’янського району міста Києва, матеріали і документи, 

необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;  
 

7.3. залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації районного рівня сили і засоби 

територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту (цивільної 

оборони), аварійні служби підприємств, установ та організацій розташованих 

на території Солом’янського району міста Києва (за погодженням з їх 

керівниками);  
 

7.4. залучати до участі у своїй роботі представників Постійної комісії 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), структурних підрозділів адміністрації, органів самоорганізації 

населення, підприємств, установ та організацій розташованих на території 

Солом’янського району міста Києва (за погодженням з їх керівниками).  

 

8. Склад комісії : 
 

8.1.  головою Комісії є голова Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації;  

 

8.2. роботою Комісії керує її голова, а у разі його відсутності обов'язки 

виконує перший заступник та за відсутністю першого заступника - заступник 

голови Комісії;  
 

8.3. посадовий склад Комісії затверджується розпорядженням 

Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації ; 
 

8.4 члени Комісії виконують обов'язки у складі Комісії згідно з 

посадовими інструкціями основного місця роботи, а також у разі необхідності 

здійснюють заходи затверджені рішенням прийнятим  на засіданні Комісії. 

 

9. Голова Комісії має право: 
 

9.1. вести засідання Комісії; 



5 

9.2. дає доручення керівникам структурних підрозділів Солом'янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, органів самоорганізації 

населення, підприємств, установ та організацій розташованих на території 

Солом’янського району міста Києва, щодо залучення транспортних, 

рятувальних, відбудовчих, медичних та інших сил і засобів для запобігання 

виникненню або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 
 

9.3.  подає пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які 

брали участь у розробленні та здійсненні заходів із запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків на території Солом’янського 

району; 
 

9.4. делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій свої 

повноваження першому заступнику, а у разі його відсутності заступнику голови 

Комісії. 

 

10. Робочим органом Комісії, що здійснює її організаційне та інформаційне 

забезпечення є відділ з питань надзвичайних ситуацій Солом'янської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 

 

11. Форма роботи Комісії:  
 

11.1. основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які 

проводяться згідно з планом її роботи, а також у разі необхідності, але не рідше 

ніж щокварталу;  
 

11.2. засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні 

більш як половина її складу;  
 

11.3. засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності  - перший 

заступник Комісії або заступник Комісії;  
 

11.4. рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і вважається 

схваленим, якщо за нього проголосувало більш, як половина присутніх на 

засіданні членів Комісії;  
 

11.5.  член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті 

комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається 

до протоколу засідання; 
 

11.6. рішення Комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується 

головуючим на засіданні та відповідальним секретарем Комісії; 
 

11.7. рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими 

для виконання керівниками структурних підрозділів Солом'янської районної в 

місті Києві державної адміністрації, органів самоорганізації населення,  
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підприємств, установ та організацій розташованих на території Солом’янського 

району міста Києва; 
 

11.8. здійснення контролю за виконанням рішень Комісії покласти на 

відділ з питань надзвичайних ситуацій Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 
 

12. До виконання завдань Комісії можуть залучатися спеціалісти різного 

фаху для розгляду питань, що належать до їх компетенції (за погодженням з їх 

керівниками), виходячи з характеру та складності вирішуваних питань.  

 

13. Комісія має свій бланк із зображенням Державного герба України з 

власним найменуванням. 

 

 

Керівник апарату         О.Король 

 


