
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 21.08.2018 року № 106 

м.Кам’янка 

 
Про спеціальну комісію з  

ліквідації надзвичайних ситуацій  

техногенного та природного  

характеру місцевого рівня 

 

 З метою оперативного реагування на надзвичайні ситуації та відповідно 

до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України 

від 14 червня 2002 року №843 «Про затвердження Загального положення про 

спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

регіонального, місцевого та об’єктового рівня»: 

 

1. Затвердити Положення про спеціальну комісію з ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру місцевого рівня 

(далі - Комісія) та її склад (додаються). 

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

розпорядження покласти на відповідального з питань цивільного захисту. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

Кам’янської міської ради Плєшканя А.М. 
 

 

В.о. міського голови                                                                       А.М. Плєшкань 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                       Рішенням  виконавчого  

         комітету  міської   ради  

 

                                                  

                                                                                         20.08.2018р. № 106  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру місцевого рівня 

 

І. Загальні положення 

 

1. Спеціальна комісія з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру місцевого рівня (далі – Комісія) є координаційним 

органом,  який утворюється  розпорядженням  міського голови  та працює  у 

разі виникнення  надзвичайної ситуації  на місці події. 

 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами  

України, актами  Президента  і Кабінету Міністрів України, цим Положенням  

та іншими нормативно-правовими актами. 

 3. Роботою Комісії керує її голова, а у разі його відсутності - заступник 

або один із членів. Голова комісії, його заступник та персональний склад 

комісії затверджується розпорядженням міського голови. До роботи у складі 

Комісії залучаються фахівці в залежності від виду та рівня надзвичайної 

ситуації. 

 4. Періодичність, термін та місця проведення засідань Комісії  

визначаються її головою. Рішення Комісії приймається відкритим 

голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів і 

оформляється протоколом, що підписується головою комісії.  

5. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими 

для виконання місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого 

самоврядування, підприємством, установою та організацією де виникла 

надзвичайна ситуація. 

 6 За членами Комісії на час виконання покладених на них обов’язків 

зберігається заробітна плата з місцем роботи. 

 7. Транспортне обслуговування членів Комісії на період ліквідації 

надзвичайної ситуації здійснюється за рахунок місцевого органу виконавчої 

влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та 

організації. 

 8. Організація побутового обслуговування членів Комісії під час 

роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на місцевий орган 

виконавчої влади, підприємство, установу та організацію, території яких  

знаходяться в межах цієї зони. Члени Комісії  на період проведення робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у разі потреби забезпечуються 



спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту за рахунок 

місцевого  органу виконавчої влади, підприємства, установи  та організації. 

 

ІІ. Завдання Комісії 
 

9. Основними завданнями комісії є: 

організація виконання плану заходів щодо ліквідації надзвичайної 

ситуації техногенного та природного характеру; 

формування  плану заходів щодо захисту населення  і територій  від 

наслідків  надзвичайної ситуації; 

безпосередня організація і координація діяльності структурних 

підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств,  установ та 

організацій, пов’язаної  з виконанням заходів  щодо ліквідації  наслідків 

надзвичайної ситуації; 

забезпечення діяльності постраждалого населення. 

 

ІІІ. Повноваження Комісії 

 

10. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

визначає першочергові заходи щодо проведення аварійно-

відновлювальних та інших  невідкладних робіт  у зоні надзвичайної ситуації; 

організовує роботи з ліквідації надзвичайної ситуації та визначає 

комплекс заходів щодо ліквідації її наслідків; 

залучає до проведення робіт з ліквідації  надзвичайної ситуації  та 

відбудовних робіт відповідні аварійно-рятувальні, транспортні, будівельні, 

медичні та інші формування; 

подає у разі потреби до відповідного місцевого  органу  виконавчої 

влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та 

організації пропозиції стосовно виділення коштів для проведення 

першочергових заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

вивчає ситуацію, що склалася та готує  інформацію міському голові, 

керівництву облдержадміністрації, відповідного підприємства, установи та 

організації про вжиття заходів реагування на надзвичайну ситуацію, причини 

виникнення надзвичайної ситуації, хід  відновлювальних  робіт; 

організовує роботу, пов’язану з визначенням розміру збитків в наслідок 

надзвичайної ситуації; 

 організовує інформування населення про стан справ, наслідки та 

прогноз розвитку надзвичайної ситуації, хід  ліквідації та правила поведінки; 

 організовує моніторинг стану довкілля на території, що зазнала  впливу  

надзвичайної ситуації; 

здійснює прогноз розвитку надзвичайної ситуації; 

вносить керівництву місцевого органів місцевого самоврядування, 

підприємства, установи та організації  пропозиції про заохочення осіб, які 

брали участь у розробці та здійсненні заходів щодо ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації та проведення відбудовних  робіт. 

 виконує  інші необхідні функції з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації у межах  своїх повноважень. 



 

ІV. Права  комісії 

 

11. Комісія має право:  

залучати у разі потреби в установленому порядку до роботи у складі 

Комісії працівників структурних підрозділів органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій; 

 давати структурним підрозділам органів  місцевого  самоврядування, 

керівництву  підприємств, установ та організацій відповідні доручення, що 

належать до її компетенції; 

утворити у разі потреби для опрацювання окремих питань, що 

належать до її компетенції, робочі групи із залученням до них відповідних 

спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх 

керівниками. 

 

 

 

Керуючий справами  

(секретар виконавчого комітету)                                                       Ю.І. Щербак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Додаток №2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                       Рішенням  виконавчого  

         комітету  міської   ради  

                                                  

21.08.2018 р. № 106 

 

 

                                            СКЛАД 

спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру місцевого рівня 

 

                         Голова комісії : 

 Секретар Кам’янської міської ради 

                         Заступник голови  комісії: 

 Начальник Кам’янського РС Управління 

ДСНС України у Черкаській області 

області (за згодою).  

                         Секретар  комісії: 

 відповідальний з питань цивільного 

захисту об’єднаної територіальної 

громади.  

                          Члени  комісії: 

 військовий комісар Кам’янського 

районного військового комісаріату (за 

згодою). 

головний лікар Кам’янської ЦРЛ. 

головний лікар КЗ «Кам’янський центр 

первинної медико-санітарної допомоги».   

Директор КП «Кам’янське підприємство 

теплових мереж». 

Головний бухгалтер об’єднаної 

територіальної громади. 

 

Начальник Кам’янського відділення 

поліції Смілянського ВП головного 

управління національної поліції в 

Черкаській області (за згодою). 

Начальник Кам’янського управління по 

експлуатації газового господарства – 

філія ВАТ «По газопостачанню та 

газифікації Черкасигаз» (за згодою). 

Директор Кам’янського РЕМ ПАТ 

«Черкаси обленерго» (за згодою). 



Начальник районного споживчого 

товариства (за згодою). 

Директор ДП «Кам’янське лісове 

господарство» (за згодою). 

 

Головний редактор газети «Трудова 

слава» (за згодою).  

Керівник ТОВ «Інтербудтехсервіс» 

Директор КП «Кам’янка-Житло» 

Начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту 

Староста с. Тимошівка. 

 Староста с. Юрчиха. 

 

 

 

Керуючий справами  

(секретар виконавчого комітету)                                                       Ю.І. Щербак 

 


