
Додаток 2  

рішення виконкому міської ради 

21 травня  2021р. № 143 

 
Функціональні обов’язки 

голови місцевої комісії з питань ТЕБ та НС 

 Андрушівської міської ради 

 

Голова місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Андрушівської міської ради 

(далі – комісія) у діяльності керується положенням про міську комісію з питань 

ТЕБ та НС Андрушівської міської ради та затверджується органом, який 

утворив комісію. 

Він підпорядковується начальнику цивільної оборони (цивільного захисту) 

області – голові Житомирської обласної державної адміністрації та відповідає за 

планування, організацію роботи комісії, заходів щодо запобігання, реагування, 

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на території міської ради, 

здійснення постійного контролю за виконанням заходів по захисту населення 

громади від наслідків НС. 

Голова комісії має право:  

- збирати комісію, вирішувати питання про її персональний склад; 

- залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації 

або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовані, 

медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства; 

- приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування  на 

надзвичайну ситуацію; 

- вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які 

зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, 

ліквідацію її наслідків; 

- делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої 

повноваження заступникам голови комісії. Він: 

У режимі повсякденного функціонування:     

- готує і подає на розгляд комісії пропозиції щодо визначення прав і 

обов’язків у цій сфері підприємств, установ та організацій; 

- координує діяльність підприємств, організацій, установ з питань 

розроблення та виконання цільових і науково-технічних програм і заходів щодо 

запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення захисту населення, сталого 

функціонування господарських об'єктів, зменшення можливих матеріальних 

втрат та збереження культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної 

ситуації; 

- бере участь у розгляді питань щодо створення або припинення 

діяльності підприємств, незалежно від форми власності, що використовують 

складні та небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо), та подає відповідні 

пропозиції з цих питань; 



2 

 

 

- сприяє розвитку державної системи моніторингу навколишнього 

природного середовища, системи цивільного захисту населення, форм 

контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів; 

- здійснює методичне керівництво і контроль за роботою комісій з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій громади, за 

підготовку до дій у надзвичайних ситуаціях; 

- забезпечує своєчасну розробку, затвердження, та контроль виконання 

річного плану роботи комісії для забезпечення запобігання виникнення НС з 

урахуванням техногенного та природного стану громади.  

У режимі підвищеної готовності: 

Здійснює заходи повсякденного режиму та додатково: 

- при отриманні інформації про можливість виникнення НС (інформації, 

сигналу, розпорядження і т.п.) віддає розпорядження на оповіщення та збір 

членів комісії, доповідає Комісії про проведення запобіжних заходів; 

- оцінює та з’ясовує обставини, які склалися (можливі обставини), 

масштаби та характер небезпеки для виробництва, персоналу і населення 

санітарної захищеної зони; 

- приймає запобіжне рішення щодо протидії НС (невідкладні заходи по 

захисту персоналу і населення, локалізації джерела небезпеки, організовує 

розвідку, віддає розпорядження до готовності формувань, сил та засобів 

реагування); 

- вводить у дію відповідні розділи плану ліквідації НС; 

- створює (по необхідності) оперативно-експертну групу для оперативної 

оцінки можливого розвитку подій при загрозі виникнення НС; 

- особисто та через членів комісії здійснює контроль за виконанням 

прийнятих рішень; 

- вживає заходів щодо активізації роботи, пов’язаної з веденням 

спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля, обстановкою на 

хімічно-небезпечних та потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них 

території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її 

масштабів; 

- організовує розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення стабільного 

функціонування господарських об’єктів незалежно від форм власності; 

- забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайної ситуації; 

- інформує комісію про ситуацію, яка склалася, прийнятих заходах по 

локалізації і ліквідації НС, необхідності застосування додаткових формувань, 

сил та засобів; 

- підтримує постійний зв'язок та інформаційний обмін з обласною 

комісією з питань ТЕБ та НС. 

У режимі надзвичайної ситуації: 

При отриманні інформації про виникнення НС (інформації, сигналу, 

розпорядження і т.п.) віддає розпорядження на оповіщення та збір членів комісії, 
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доповідає голові облдержадміністрації (через обласну комісію з питань ТЕБ та 

НС) про проведення запобіжних заходів: 

- організовує постійний контроль за станом довкілля на території, що 

зазнала впливу надзвичайної ситуації місцевого рівня, обстановкою на 

аварійних об’єктах і прилеглій до них території; 

- забезпечує координацію, організацію роботи Андрушівської міської 

ланки Житомирської територіальної підсистеми єдиної державної системи 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру, а також громадських організацій щодо надання допомоги 

населенню; 

- особисто організовує роботу, пов'язану з локалізацією або ліквідацією 

надзвичайних ситуацій місцевого рівня; 

- залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші  формування, 

використовуючи наявні матеріально-технічні, продовольчі та інші ресурси і 

запаси; 

- визначає межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та 

організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб'єктам господарської 

діяльності і населенню внаслідок надзвичайних ситуацій місцевого рівня; 

- вивчає обставини, що склалися, та готує інформацію комісії та 

облдержадміністрації (через обласну комісію з питань ТЕБ та НС) щодо вжитих 

заходів, пов'язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію місцевого рівня та 

причини її виникнення. 

У режимі надзвичайного стану: 

Встановлюється відповідно до Конституції України, вимог Закону України 

«Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2009 № 1550-III на 

термін не більше 30 діб і не більше як 60 діб в окремих місцевостях та його 

продовження до 30 діб після Указу Президента України та його затвердження 

ВР України: 

- організовує тимчасове або безповоротне виселення людей з місць 

небезпечних для проживання; 

- визначає територію та житлові приміщення для потерпілих; 

- організовує виконання особливого режиму в’їзду та виїзду, а також 

свободи пересування по території; 

- організовує посилену охорону громадського порядку та об’єктів; 

- запроваджує особливий порядок розподілу продуктів харчування і 

предметів першої необхідності; 

- переорієнтовує роботу об’єктів незалежно від форм власності на 

виробництво необхідної в надзвичайному стані продукції; 

- використовує ресурси громади незалежно від форм власності для 

ліквідації наслідків НС; 

- залучає на добровільній основі працездатне населення та транспортні 

засоби громадян для виконання робіт з ліквідації наслідків НС. 

У режимі воєнного стану: 
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визначається відповідно до вимог Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII. 

 

 

Функціональні обов’язки 

першого заступника та заступника голови  

місцевої комісії з питань ТЕБ та НС 

 Андрушівської міської ради 

 

 Перший заступник та заступник голови комісії з питань ТЕБ та НС 

Андрушівської міської ради (далі комісія) призначаються органом, який її 

утворив. Вони підпорядковуються голові місцевої комісії, відповідають за 

планування роботи комісії та заходів щодо питань запобігання виникненню НС, 

ефективної реалізації завдань ЦЗ, зменшення матеріальних втрат та 

недопущення шкоди об’єктам, матеріальним та культурним цінностям та 

довкіллю у разі виникнення НС, своєчасного приведення Андрушівської ланки 

підсистеми ЦЗ до виконання заходів у сфері ЦЗ, готовності сил та засобів 

громади з метою проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, 

забезпечення оперативного оповіщення населення про виникнення або загрозу 

виникнення НС, створення та збереження матеріальних ресурсів, надійного та 

сталого управління в НС. У разі відсутності голови комісії його обов’язки 

виконує перший заступник голови комісії за дорученням, а у разі відсутності 

першого заступника голови комісії – заступник голови комісії за дорученням. 

Вони зобов’язані: 

У режимі повсякденної діяльності: 

- давати пропозиції голові комісії по персональному складу комісії; 

- розробляти річний план роботи комісії з питань запобігання НС, 

здійснювати контроль за його виконанням; 

- підтримувати в готовності пункт управління міста, періодично 

проводити тренування щодо оповіщення і збору членів комісії (у відповідності 

до плану роботи або розпорядження голови комісії); 

- планувати та контролювати підготовку керівного складу, сил та 

формувань громади, навчання населення способам захисту в разі виникнення 

НС; 

- готувати інформацію голові місцевої комісіїі щодо вжитих заходів, 

пов’язаних із запобіганням та реагуванням на НС місцевого рівня за 

визначеними напрямками своєї діяльності. 

  У режимі підвищеної готовності та надзвичайної ситуації: 

- з отриманням інформації про НС прибути на місце збору; 

- організувати контроль за прибуттям членів комісії та доповісти голові 

комісії про їх збір; 

- організувати роботу експертної групи комісії щодо оперативного 

прогнозування можливого розвитку НС; 

- організовувати  цілодобове  чергування членів комісії; 
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- організовувати розвідку, спостереження та контроль за зміною обставин 

в районі (на об’єкті) НС; 

- організувати збір  та обробку інформації; 

- привести до готовності необхідні сили та засоби громади; 

- надавати голові комісії відпрацьовані експертною групою пропозиції 

щодо захисту населення та територій та ліквідації НС, організації рятувальних 

та інших невідкладних робіт; 

- особисто очолювати роботи в районі (на об’єкті) НС; 

- забезпечити управління формуваннями, силами та засобами реагування 

на всіх етапах локалізації та ліквідації НС ведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт, ліквідації наслідків НС; 

- своєчасно інформувати голову комісії про відпрацьовані заходи та 

виконання рішень комісії; 

- провести оцінку обстановки, масштаби НС, розміри втрат та інші 

наслідки НС; 

- надати свої пропозиції щодо протидії НС в оперативно – експертну 

групу; 

- контролювати приведення до готовності служб та формувань ЦЗ 

громади, аварійно-рятувальних підрозділів щодо виконання завдань в НС; 

- приймати участь в організації рятувальних та інших невідкладних робіт 

та контролювати їх виконання з урахуванням обставин, які складаються; 

- надавати допомогу в адміністративному та технічному розслідуванні 

причин виникнення на об’єкті НС; 

- приймати участь в роботі щодо оцінювання втрат внаслідок НС; 

- готувати інформацію голові комісії щодо вжитих заходів, пов’язаних із 

запобіганням та реагуванням на НС регіонального рівня за визначеними 

напрямками своєї діяльності. 

У режимі надзвичайного стану: 

Встановлюється відповідно до Конституції України, вимог Закону України 

«Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2009 № 1550-III на 

термін не більше 30 діб і не більше як 60 діб в окремих місцевостях та його 

продовження до 30 діб після Указу Президента України та його затвердження 

ВР України: 

- приймає участь в організації тимчасового або безповоротного виселення 

людей з місць небезпечних для проживання; у визначенні території та 

житлових приміщень для потерпілих; 

- організовує виконання особливого режиму в’їзду та виїзду, а також 

свободи пересування по території; 

- контролює організацію посиленої охорони громадського порядку та 

об’єктів; 

- контролює особливий порядок розподілу продуктів харчування та 

предметів першої необхідності; 

- приймає участь у переорієнтації роботи об’єктів, незалежно від форм 

власності, на виробництво необхідної у надзвичайному стані продукції; 
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- використовує ресурси громади незалежно від форм власності для 

ліквідації наслідків НС; 

- залучає на добровільній основі працездатне населення та транспортні 

засоби громадян для виконання робіт з ліквідації наслідків НС. 

 

У режимі воєнного стану: 

визначається відповідно до вимог Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII. 

 

 

Функціональні обов’язки 

відповідального секретаря місцевої комісії 

 з питань ТЕБ та НС  

Андрушівської міської ради 
 

Відповідальний секретар місцевої комісії  з питань ТЕБ та НС 

Андрушівської міської ради (далі – комісія) призначається органом, який її 

утворив та підпорядковується голові комісії і його заступникам. 

Він відповідає: за облік отриманих та виданих розпоряджень, зберігання 

документів; своєчасну підготовку засідань комісії та аналітичних матеріалів, які 

розглядаються на її засіданні; своєчасне оповіщення членів комісії про 

засідання комісії та запрошених на засідання комісії; своєчасне оформлення 

документів засідання комісії, своєчасне доведення прийнятих рішень, 

документів керівникам підприємств, організацій, установ для інформації та 

виконання. 

Він зобов’язаний: 

У режимі повсякденної діяльності: 

- вивчати та знати керівні документи з питань ЦЗ, планування та 

організації роботи комісії; 

- готувати аналітичні матеріали для проведення засідань комісії; 

- брати участь у відпрацюванні документів комісії; 

- вести та коригувати персональний список комісії; 

- організовувати оповіщення членів комісії; 

- особисто приймати участь в запобіганні та ліквідації можливих НС. 

У режимі підвищеної готовності та надзвичайної ситуації: 

- отримавши повідомлення про НС (розпорядження, сигнал) негайно 

прибути на місце роботи (місце збору комісії); 

- за розпорядженням голови комісії провести оповіщення членів комісії у 

відповідності до визначеного порядку та реєстрацію прибулих; 

- підтримувати постійний зв’язок з комісіями ТЕБ та НС районів, області; 

- інформувати членів комісії про наявну обстановку; 

- виконувати доручення голови комісії та його заступників; 

- доповідати голові комісії про хід виконання робіт з ліквідації наслідків 

НС. 
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У режимі надзвичайного стану: 

встановлюється відповідно до Конституції України, вимог Закону України 

«Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2009 № 1550-III на 

термін не більше 30 діб і не більше як 60 діб в окремих місцевостях та його 

продовження до 30 діб після Указу Президента України та його затвердження 

ВР України. 

Виконує всі завдання визначені в попередніх режимах діяльності. 

У режимі воєнного стану: 

визначається відповідно до вимог Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII. 

 

 

Функціональні обов'язки 

члена місцевої комісії з питань ТЕБ та НС 

Андрушівської міської ради 

 

Правові аспекти: Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про правові засади цивільного захисту», постанова Кабінету Міністрів 

України від 26 січня 2015 року № 18 «Про Державну комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», постанови 

Кабінету Міністрів України 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження 

Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій». 

Член місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Андрушівської міської ради (далі – комісія) 

призначається за посадою виконкомом Андрушівської міської ради та 

персонально розпорядженням голови комісії. Він зобов’язаний: 

У режимі повсякденної діяльності: 

- брати участь у розробці планів роботи комісії і профілактичних заходів 

щодо зниження небезпеки виникнення аварій і катастроф за напрямками своєї 

діяльності; 

- брати участь у засіданнях комісії; 

- особисто брати участь у роботі створюваних підкомісій або робочих груп 

комісії, які призначаються головою комісії; 

- здійснювати контроль діяльності підприємств, установ, організацій за 

напрямками своєї діяльності з питань зниження небезпеки виникнення аварій і 

катастроф; 

- брати участь у підготовці висновку про доцільність розміщення на 

території міста об'єктів народного господарства, потенційно небезпечних для 

життя і здоров'я населення та природного середовища; 

- брати участь у контролі за утримуванням угрупування сил і засобів для 

проведення  рятувальних робіт і робіт із ліквідації аварій, катастроф та 

стихійних лих в готовності до дій за призначенням за напрямками своєї 

діяльності; 
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- брати участь у навчаннях і тренуваннях територіальної підсистеми ЄДС 

ЦЗ за участю об’єктових  комісій з питань ТЕБ та НС.  

Готувати інформацію голові комісії щодо вжитих заходів, пов’язаних із 

запобіганням та реагуванням на НС міського рівня за визначеними напрямками 

своєї діяльності. 

У режимі підвищеної готовності: 

- виконувати обов’язки попереднього режиму діяльності; 

- вести спостереження та здійснення контролю за станом довкілля, 

обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглій до них територій, 

проводить прогнозування можливості виникнення НС та її масштабів; 

- брати участь у роботі комісії з вироблення пропозицій щодо запобіганню 

збитку або запобіганню стихійного лиха; 

- очолювати робочу групу комісії та організувати її роботу відповідно до 

поставленого завдання; 

- координувати заходи щодо запобігання виникненню НС місцевого та 

об’єктового рівнів.  

Готувати інформацію голові комісії щодо вжитих заходів, пов’язаних з 

реагуванням на НС місцевого рівня за визначеними напрямками своєї 

діяльності 

  

У режимі діяльності в надзвичайній ситуації: 

- виконувати обов’язки попереднього режиму діяльності; 

- одержувати завдання від голови комісії; 

- координувати організацію робіт функціональної підсистеми міської ланки 

єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного і 

природного характеру; 

- брати участь в оцінці обстановки, масштабах події і вносити пропозиції 

щодо захисту населення, територій, матеріальних цінностей тощо; 

- вживати екстрених заходів щодо забезпечення захисту населення і 

територій у надзвичайних ситуаціях; 

- керувати рятувальними роботами на дорученій ділянці; 

- надавати допомогу підприємствам і організаціям у ліквідації наслідків 

аварій, катастроф, стихійних лих; 

- керувати роботами з порятунку матеріальних цінностей, тварин, рослин 

та зниженню наслідків надзвичайної ситуації. 

Готувати інформацію голові комісії щодо вжитих заходів, пов’язаних з 

реагуванням на НС місцевого рівня за визначеними напрямками своєї 

діяльності. 

        

У режимі надзвичайного стану: 

встановлюється відповідно до Конституції України, вимог Закону України 

«Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2009 № 1550-III на 

термін не більше 30 діб і не більше як 60 діб в окремих місцевостях та його 
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продовження до 30 діб після Указу Президента України та його затвердження 

ВР України. 

Виконує всі завдання визначені в попередніх режимах діяльності. 

У режимі воєнного стану: 

визначається відповідно до вимог Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII. 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                   Олег ОСАДЧИЙ 


