
 Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

21.05.2021 р. № 144 

 

 

Положення 

про спеціальну комісію з ліквідації  

наслідків надзвичайної ситуації Андрушівської міської ради 

 

1. Спецiальна комiсiя з лiквiдацiї наслідків надзвичайної ситуацiї (далi –  

комiсiя) є координацiйним органом, який утворюється рiшенням виконавчого 

комітету Андрушівської міської ради в разi виникнення надзвичайної ситуацiї 

місцевого рiвня. 

2. Комiсiя у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами 

України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, цим 

Положенням та iншими нормативно-правовими актами. 

3. Основними завданнями комiсiї є: 

- органiзацiя виконання плану заходiв щодо лiквiдацiї надзвичайної ситуації 

техногенного та природного характеру; 

- формування плану заходів щодо захисту населення i територій від наслідків 

надзвичайної ситуації; 

- безпосередня організація та координація діяльності структурних пiдроздiлiв 

Андрушівської міської ради, пiдприємств, установ та організацій 

територіальної громади, пов’язаної з виконанням плану заходiв щодо лiквiдацiї 

наслiдкiв надзвичайної ситуацiї; 

- забезпечення життєдiяльностi постраждалого населення. 

4. Комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань: 

- координує дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Андрушівської міської ради, 

пiдприємств, установ та організацій територіальної громади, пов’язану з 

виконанням комплексу робiт із лiквiдацiї надзвичайної ситуацiї, забезпечення 

життєдiяльностi постраждалого населення, функцiонування об’єктiв соцiальної, 

комунально-побутової, промислової та аграрної сфери, проведення вiдбудовних 

робiт; 

- визначає першочерговi заходи щодо проведення рятувальних та iнших 

невiдкладних робiт у зонi надзвичайної ситуацiї; 

- органiзовує роботу щодо лiквiдацiї надзвичайної ситуацiї та визначає 

комплекс заходiв щодо лiквiдацiї її наслiдкiв; 

- залучає до проведення робiт із лiквiдацiї надзвичайної ситуацiї та вiдбудовних 

робiт вiдповiднi аварiйно-рятувальнi, транспортнi, будiвельнi, медичнi та iншi 

формування; 
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- вносить до Андрушівському міському голові, керівництву пiдприємства, 

установи та органiзацiї пропозицiї стосовно видiлення додаткових коштiв для 

здiйснення першочергових заходiв щодо лiквiдацiї надзвичайної ситуацiї; 

- вивчає ситуацiю, що склалася, та готує iнформацiю голові Житомирської 

обласної державної адміністрації, Андрушівському міському голові, 

керівництву пiдприємства, установи та органiзацiї про вжиття заходiв 

реагування на надзвичайну ситуацiю, причини її виникнення, хiд вiдбудовних 

робiт; 

- органiзовує роботу, пов’язану з визначенням розміру збитків унаслідок 

надзвичайної ситуацiї, та затверджує вiдповiднi акти; 

- органiзовує iнформування населення про стан справ, наслiдки та прогноз 

розвитку надзвичайної ситуацiї, хiд лiквiдацiї та правила поведiнки; 

- органiзовує проведення монiторингу стану довкiлля на територiї, що зазнала 

впливу надзвичайної ситуацiї; 

- здійснює прогноз розвитку надзвичайної ситуації; 

- вносить Андрушівському міському голові, керівництву підприємства, 

установи та організації пропозиції про заохочення осiб, як брали участь у 

розробленні та здійсненні заходів щодо лiквiдацiї наслідків надзвичайної 

ситуацiї та проведеннi вiдбудовних робiт; 

- органiзовує надання допомоги потерпiлим та сім’ям загиблих унаслідок 

надзвичайної ситуацiї; 

- виконує iншi необхiднi функцiї з лiквiдацiї надзвичайної ситуацiї у межах 

своїх повноважень. 

 

5. Комiсiя має право: 

- залучати у разi потреби в установленому порядку до роботи комiсiї 

працiвникiв структурних пiдроздiлiв Андрушівської міської ради, пiдприємств, 

установ та організацій територіальної громади; 

- давати структурним пiдроздiлам Андрушівської міської ради, керівництву 

пiдприємств, установ та організацій територіальної громади вiдповiднi 

доручення з питань, що належать до її компетенцiї; 

- утворювати у разi потреби для опрацювання окремих питань, що належать до 

її компетенцiї, робочi групи iз залученням до них вiдповiдних спецiалiстiв 

пiдприємств, установ та організацій територіальної громади за погодженням з 

їх керiвниками. 

6. Роботою комiсiї керує її голова, а у разi вiдсутностi голови - його 

заступник. Голова комiсiї, його заступники та персональний склад комiсiї 

затверджуються рiшенням виконавчого комітету Андрушівської міської ради. 



3 

 

7. Перiодичнiсть, термiн та мiсце проведення засiдань комiсiї 

визначається її головою. Рiшення комiсiї приймається вiдкритим голосуванням 

бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi членiв i оформляється протоколом, 

що пiдписується головою комiсiї. 

Рiшення комiсiї, прийнятi у межах її повноважень, є обов’язковими для 

виконання Андрушівською міською радою, пiдприємствами, установами та 

органiзацiями територіальної громади. 

8. За членами комiсiї на час виконання покладених на них обов’язкiв 

зберiгається заробiтна плата за основним мiсцем роботи. 

9. Транспортне обслуговування членiв комiсiї на перiод надзвичайної 

ситуацiї здiйснюється за рахунок Андрушівської міської ради, пiдприємств, 

установ та організацій територіальної громади. 

10. Органiзацiя побутового обслуговування членiв комiсiї пiд час роботи 

в зонi надзвичайної ситуацiї покладається на Андрушівську міську раду, 

підприємства, установи та організації територіальної громади 

Члени комiсiї на перiод проведення робiт із лiквiдацiї наслiдкiв 

надзвичайної ситуацiї забезпечуються у разi потреби спецiальним одягом та 

засобами iндивiдуального захисту за рахунок Андрушіської міської ради, 

пiдприємств, установ та організацій територіальної громади. 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                  Олег ОСАДЧИЙ 
 


