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Вступ
Одеська область займає друге місце в Україні (після Донецької) за
величиною середнього інтегрального показника небезпеки. В області можливе
виникнення всіх видів надзвичайних ситуацій ( НС ), крім виверження вулканів.
Всього біля 60 видів НС (техногенного характеру більше

30, природного

характеру близько 22, cоціального біля 8, воєнного – за фактом виникнення).
Таке становище викликане великим техногенним навантаженням на
регіон та його географічним розташуванням.
На території області прокладено 7,9 тис. км автошляхів державного,
обласного і місцевого призначення, на яких споруджено 767 мостів.. Залізнична
мережа складає 1139 км, . В Одеській області є 7 морських портів. Протяжність
морського

узбережжя

складає

понад

300

км,

ділянка

інтенсивного

судноплавства по р.Дунай – 140 км. Область перетинають нафтопроводи,
газопроводи та 85 км аміакопроводу "Тольятті – Одеса".
Сейсмонебезпечність

Одеської

області

зумовлена

осередками

землетрусів в масиві гір Вранча та Східних Карпат в Румунії. Область за
результатами загального сейсмічного районування і детального сейсмічного
районування перебуває в зоні можливих землетрусів з інтенсивністю коливань
ґрунту на поверхні землі від 7 до 9 балів за шкалою МСК - 64.
На території області станом на 01.01.2018р. налічується 936 потенційно
небезпечних об’єктів ( ПНО ), у тому числі 757 об’єктів підвищеної небезпеки
( 81% від усіх ПНО ) До переліку ПНО входить 871 вибухо- небезпечний об’єкт
( ВПН ), 28 хімічно небезпечних об’єкта ( ХНО ), 1 радіаційно – хімічно
небезпечний об’єкт ( РХНО ), 1 радіаційно небезпечний об’єкт ( РНО ), 35
гідродинамічних об’єкта. На ХНО області використовується: 108 тонн хлору,
-86 тис. тонн аміаку, 3,5тонни окису, 1,78 тонни етилену та етилмеркаптану,
81тонна сірчаної кислоти.
Як наслідок, у 2017 році в області сталося 9058 надзвичайних подій ( НП),
що призвело до виникнення 14 НС ( 3 НС техногенного характеру, 11 НС
природного характеру ). За рівнями НС розподілилися: 2 НС регіонального
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рівня, 2 НС місцевого рівня та 10 НС об’єктового рівня. В цих НС загинула 601
особа, в тому числі 25 дітей. З них в ДТП загинуло біля 200 осіб, в тому числі 7
дітей,. на пожежах загинуло 103 особи з них 6 дітей. Найбільшу кількість НС і
НП приносять: ДТП - 23 %, пожежі – 60 % (збитки – 75 млн. грн. )
Загроза виникнення та виникнення такої кількості НС всіх рівнів вимагає
від відповідних органів управління єфективного реагування з метою їх не
допущення та ліквідацію наслідків НС. Для цього покликана система цивільнго
захисту ( далі – ЦЗ ).
Цивільний захист – це функція держави, спрямована на захист населення,
територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних
ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання
допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.
З метою реалізації державної політики у сфері захисту населення і
територій від НС техногенного та природного характеру та на особливий період
на підставі вимог Кодексу Цивільного захисту України створюється єдина
державна система цивільного захисту (далі – ЄДС ЦЗ). Завдання ЄДС ЦЗ,
визначені у статті 8 « Кодексу цивільного захисту України. »
ЄДС ЦЗ складається з постійно діючих функціональних і територіальних
підсистем та їх ланок. Захист населення і територій у разі виникнення НС
техногенного та природного характеру забезпечується шляхом координації
функціонування цих підсистем ЄДС ЦЗ.
Центральними та місцевими органами виконавчої влади, місцевого
самоврядування

для

організації

та

проведення

заходів

пов’язаних

із

забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій
від наслідків надзвичайних ситуацій, створюються комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, як координаційні та постійно
діючі органи.
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І. Основна частина
2.1. Правові та організаційні основи утворення регіональної та місцевої
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Порядок їх призначення,
завдання та права.
При забезпеченні завдань ЦЗ залучаються всі гілки влади, різноманітні
органи управління та суб’єкти, які уповноважені захищати населення, території,
навколишнє природне середовище і майно, згідно з вимогами Кодексу ЦЗ
України у мирний час, а також в особливий період, що потребує координації їх
дій.
В статті 6 Кодексу ЦЗ України визначено, що координацію діяльності органів
виконавчої влади у сфері ЦЗ у межах своїх повноважень здійснюють:
1) Рада національної безпеки і оборони України;
2) Кабінет Міністрів України.
Для координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій, пов’язаної з техногенноекологічною безпекою, захистом населення і територій, запобіганням і
реагуванням на надзвичайні ситуації:
1) Кабінетом Міністрів України утворюється Державна комісія з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською

міськими

державними

адміністраціями

утворюються

регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій;
3) районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських
рад, районними у містах та селищними радами утворюються місцеві комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
4) керівними органами підприємств, установ та організацій утворюються
комісії з питань надзвичайних ситуацій.
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Для координації робіт з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації та її
наслідків на державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях
утворюються спеціальні комісії з ліквідації надзвичайної ситуації.
При утворенні місцевих комісій виникає правова колізія у зв’язку з
добровільним об’єднанням територіальних громад. Так, Закон України « Про
добровільне об’єднання територіальних громад « від 05.02.2015 року в статті 2,
п.2 визначає, що об’єднана територіальна громада адміністративним центром
якої визначено місто, є міською територіальною громадою, центром якої
визначено селище, - селищною, центром якої визначено село, - сільською,
органом управління якї є сільська рада об’єднаної територіальної громади та її
сільський голова. Утворення сільської комісії Кодексом ЦЗ України не
передбачено, тому що «… виконавчими органами міських рад, районними у
містах та селищними радами утворюються місцеві комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; « До тої пори, поки ще діють
районні державні адміністрації, вони беруть на себе координацію діяльності
місцевих органів виконавчої влади, у тому числі сільських рад об’єднаних
територіальних громад, підприємств, установ та організацій, пов’язаної з
техногенно-екологічною

безпекою,

захистом

населення

і

територій,

запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації. Але з часом управлінські
функції районних державнх адміністрацій будуть звужуватись, а можливо, і
ліквідовуватись. Тому є небхідність внесення відповідних змін в Кодекс ЦЗ
України.
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409 ( зі
змінами 2018 року ) « Про затвердження Типового положення про
регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій « визначила порядок створення , завдання та порядок
роботи цієї комісії. Комісія Одеської обласної державної адміністрації
утворена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
21.07.2015 № 449/А-2015

« Про затвердження Положення про комісію з
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питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласної
державної адміністрації «.
Комісії районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських
рад, районнх у містах та селищних радах утворюються рішеннями цих
органів.
Комісія є постійно діючим органом, який утворюється Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською
міською

держадміністрацією

(далі

-

регіональна

комісія),

райдержадміністрацією, виконавчим органом міської ради, районною у місті та
селищною радою (далі - місцева комісія) для координації діяльності
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки,
захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.
Комісія у своїй діяльності керується КонституцієюУкраїни, 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 техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим Положенням, а місцева
комісія також рішеннями регіональної комісі.ї
Основними завданнями комісії на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці є:
1)

координація

діяльності

райдержадміністрацій,

органів

місцевого

самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із:
функціонуванням територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;
здійсненням оповіщення органів управління та сил ЦЗ, а також населення
про виникнення НС та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
залученням сил ЦЗ до проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт ( далі АР та ІНР ) ліквідації наслідків НС, надання
гуманітарної допомоги;
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забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;
навчанням населення діям у НС;
визначенням меж зони НС;
здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення НС та
масштабів можливих наслідків;
організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків НС, залучення для
цього необхідних сил і засобів;
організацією та здійсненням:
- заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок
виникнення НС;
- заходів з евакуації (у разі потреби);
- радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту
населення і територій від наслідків НС;
вжиттям заходів до забезпечення готовності територіальної підсистеми ЄДС
ЦЗ до дій в умовах НС та в особливий період;
здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та
обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
інформуванням органів управління ЦЗ та населення про розвиток НС та
заходи, що здійснюються;
забезпеченням:
- живучості об’єктів національної економіки та державного управління під
час реагування на надзвичайну ситуацію;
- стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під
час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств,
установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів
Єдиної газотранспортної та об’єднаної енергетичної систем України;
- безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового
зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;
- санітарного та епідемічного благополуччя населення;
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організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій регіонального і місцевого рівня;
встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу
транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та
споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних
газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, портів, мостів,
шляхопроводів тощо;
2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що
виникають під час:
функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту та її ланок;
здійснення заходів:
- щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок
виникнення надзвичайної ситуації;
- щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення
надзвичайної ситуації;
порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та
безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і
оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та
навколишнього природного середовища;
4) підвищення ефективності діяльності
Республіки

Крим,

обласних,

Київської

та

Ради міністрів Автономної
Севастопольської

міських

держадміністрацій, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій під час реагування на НС.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) у режимі повсякденної діяльності:
здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування щодо розроблення і виконання цільових і науковотехнічних програм, здійснення заходів у сфері ЦЗ та техногенно-екологічної
безпеки;
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здійснює

заходи

щодо

забезпечення

захисту

населення,

сталого

функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних
втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення НС;
бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що
використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);
сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку
державної системи моніторингу навколишнього природного середовища,
системи ЦЗ, форм контролю за функціонуванням ПНО;
координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних
захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових
отруєнь населення.
Регіональна комісія, крім перелічених у цьому пункті функцій, погоджує
перелік потенційно небезпечних об’єктів та перелік споживачів, на яких
поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання до
рівня екологічної броні, затверджує результати класифікації об’єктів і
адміністративно-територіальних одиниць стосовно рівня хімічної небезпеки,
здійснює методичне керівництво та контроль за роботою місцевих комісій;
2) у режимі підвищеної готовності:
здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та
контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом
епідемій

і

спалахами

інфекційних

захворювань,

масовими

харчовими

отруєннями населення, обстановкою на ПНО і прилеглих до них територіях,
прогнозування можливості виникнення НС та її масштабів;
організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення
і територій у разі виникнення НС, забезпечення сталого функціонування
господарських об’єктів;
забезпечує

координацію

заходів

регіонального і місцевого рівня;

щодо

запобігання

виникненню

НС
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готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів
реагування на НС;
координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та
матеріальних резервів для запобігання виникненню НС та ліквідації її наслідків,
визначає обсяги і порядок використання таких резервів;
забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання
енергоносіїв під час виникнення НС, установами та організаціями паливноенергетичного комплексу;
3) у режимі надзвичайної ситуації:
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління,
сил та засобів територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, а також громадських
організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок
виникнення НС;
організовує роботу з локалізації або ліквідації НС регіонального та місцевого
рівня;
залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків НС необхідні рятувальні,
транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних
матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;
вживає заходів, необхідних для проведення АР та ІНР; у небезпечних
районах;
забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що
постраждало внаслідок виникнення НС;
встановлює межі зони, на якій виникла НС, та організовує визначення
розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок
виникнення НС регіонального та місцевого рівня;
організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього
природного середовища на території, що зазнала впливу НС, обстановкою на
аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
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приймає

рішення

щодо

попередньої

класифікації

НС

за

видом,

класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС
зазначених матеріалів;
вивчає обставини, що склалися, та подає органові, який її утворив,
інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації
наслідків НС, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її
розвитку;
4) у режимі надзвичайного стану:
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління
та сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ з урахуванням особливостей, що
визначаються згідно з вимогами Законів України “ Про правовий режим
воєнного стану ”, “ Про правовий режим надзвичайного стану ”, а також інших
нормативно-правових актів;
здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і
здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів державної влади та
органів місцевого самоврядування;
5) проводить моніторинг стану виконання райдержадміністраціями та
органами місцевого самоврядування покладених на них завдань.
5. Комісія має право:
залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня
сили і засоби територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту
(регіональна комісія) або відповідної ланки такої підсистеми (місцева комісія);
заслуховувати інформацію керівників територіальних органів центральних
органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з питань, що
належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;
одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої
влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
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підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, матеріали і документи, необхідні для
вирішення питань, що належать до її компетенції;
залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій,
розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці
(за погодженням з їх керівниками);
розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення
надзвичайної

ситуації

та

вносити

пропозиції

щодо

притягнення

до

адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її
виникненні.
За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за
основним місцем роботи.
Регіональна та місцева комісія має бланк із зображенням Державного Герба
України і своїм найменуванням.
2.2 Структура та порядок роботи комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Структура комісії повинна забезпечувати спроможність виконання
завдань як у повсякденній діяльності, так і при загрозі і виникненні
надзвичайних ситуацій.
Головою комісії є керівник органу, який її утворив.
Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови - за його дорученням
перший заступник та за відсутності першого заступника - заступник голови.
Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - перший заступник
голови.
Посадовий склад комісії затверджується органом, який її утворив, на основі
пропозицій територіальних органів центральних органів виконавчої влади,
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
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підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.
Персональний склад комісії затверджується головою комісії.
Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.
Голова комісії має право:
залучати до роботи із запобігання виникненню НС або ліквідації її наслідків
будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби
відповідно до законодавства;
приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування НС;
вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили
вагомий внесок у запобігання виникненню НС, ліквідацію її наслідків;
делегувати на період ліквідації наслідків НС свої повноваження заступникам
голови комісії;
визначати функціональні обов’язки членів комісії (за напрямом роботи у
складі комісії).
Робочим органом комісії з ПТЕБ та НС Одеської облдержадміністрації, що
забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за
виконанням її рішень, є управління з питань НС Департаменту з питань ЦЗ,
оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами; в містах, районах,
селищних радах, - структурний підрозділ з питань надзвичайних ситуацій
виконавчого органу ради, яким утворена комісія.
Комісія проводить засідання в разі потреби, але не менше одного разу на три
місяці згідно з планом роботи комісії, який затверджується її головою. У разі
загрози

або

виникнення

надзвичайної

ситуації,

яка

потребує

вжиття

невідкладних заходів, засідання комісії проводиться невідкладно. Так за 2017
рік засідання комісії Одеської облдержадміністрації проводилось 11 разів, а за
січень – березень 2018 року – уже 5 разів ( два рази у зв’язку з погіршенням
епідеміологічної ситуації в області, три рази - у зв’язку з ускладненням
погодніх умов ).
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Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу
комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті
комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається
до протоколу засідання.
Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та
відповідальним секретарем комісії.
Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для
виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх
спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні
надзвичайної ситуації покладається на орган, який утворив відповідну комісію.
Транспортне забезпечення членів комісії у повсякденній діяльності і під час
виникнення надзвичайної ситуації здійснюється за рахунок відповідних органів
виконавчої влади, які вони представляють, а під час роботи в зоні НС —
спеціально призначеними транспортними засобами формувань, що виконують
завдання з ліквідації її наслідків. Члени комісії на період проведення робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у разі потреби забезпечуються
спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту за рахунок
ДСНС.
Голова та члени обласної комісії проходять обов'язкову підготовку до дій за
призначенням в ІДУ ЦЗ ДСНС України; голови та члени місцевих комісій,- в
Навчально

–

методичному

центрі

цивільного

захисту

та

безпеки

життєдіяльності Одеської області. Один раз на рік комісія проводить навчання з
метою підготовки до дій у НС.
В Одеській області посадовий склад комісії затверджений розпорядженням
голови облдержадміністрації від 21.07.2015 № 449/А-2015 «Про затвердження
Положення

про

комісію

з

питань

техногенно-екологічної

надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації «.

безпеки

та
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До складу комісії включені:
Голова облдержадміністрації, голова комісії,
Заступник голови облдержадміністрації з питань будівництва та житловокомунального господарства, перший заступник голови комісії,
Директор Департаменту з питань ЦЗ, оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами, заступник голови комісії,
Начальник Головного управління ДСНС України в Одеській області,
заступник голови комісії,
Головний

спеціаліст

управління

з

питань

надзвичайних

ситуацій

Департаменту з питань ЦЗ, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами Одеської облдержадміністрації, секретар комісії,
Члени комісії:
Директор Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального
господарства Одеської облдержадміністрації,
Директор

Департаменту

екології

та

природних

ресурсів

Одеської

облдержадміністрації,
Директор Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації,
Начальник управління охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації,
Начальник управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв’язку
Одеської облдержадміністрації,
Заступник директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Одеської облдержадміністрації,
Заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Одеської
облдержадміністрації,
Заступник директора Департаменту капітального будівництва Одеської
облдержадміністрації,
Начальник Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північнозахідного регіону Чорного моря,
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Заступник начальника управління взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної

роботи,

запобігання

та

виявлення

корупції

Одеської

облдержадміністрації
Начальник Державної екологічної інспекції в Одеській області,
Начальник Головного управління Державної сужби з питань якості харчових
продуктів та захисту споживачів України в Одеській області,
Начальник Одеського обласного управління водних ресурсів,
Начальник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів,
Начальник Одеського обласного управління лісового та мисливського
господарства,
Директор Одеської філії ПАТ «Укртелеком»,
Начальник морської інспекції з безпеки судноплавства України,
Голова правління ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго»,
Перший заступник начальника територіального управління Державної служби з
питань праці по Одеській області,
Перший заступник начальника Одеської дирекції залізничних перевезень
Одеської залізниці,
Перший заступник начальника Служби автомобільних доріг в Одеській
області,
Заступник начальника управління Служби безпеки України в Одеській
області,
Заступник начальника Головного управління національної поліції МВС
України в Одеській області,
Заступник начальника Південного регіонального управління державної
прикордонної служби України з тилу - начальник тилу,
Заступник Одеського міського голови, директор Департаменту міського
господарства Одеської міської ради
Голова Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України
(за згодою);
Заступник виконавчого директора з питань охорони праці ПАТ «Одесагаз»
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В своїй повсякденній діяльності комісія проводить періодичні наради,
перевірки, експертизи, рекогносцировки та інші роботи. Оповіщення членів
обласної комісії здійснюється оперативним черговим ЦЗ облдержадміністрації
відповідно до схеми з використанням технічних засобів. Режим і місце роботи
встановлює голова комісії, виходячи з необхідності ефективного керування
роботами та силами, що залучаються. Голова комісії визначає дату і місце
проведення засідання комісії, питання що будуть розглядатися і хто по них готує
доповідь, до якого терміну доповісти тези доповіді, кого із посадових осіб
органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ, незалежно від
форм власності, запросити на засідання, а також кого заслухати.
При проведенні планових засідань секретаріат комісії за 3 дні до дня
проведення засідання погоджує порядок денний з головою комісії і доводить
його до членів комісії, а також до посадових осіб, які запрошуються на
засідання комісії, узагальнює надані матеріали, готує проект протоколу. За три
дні до проведення планового засідання комісії директор Департаменту з питань
ЦЗ,

оборонної

роботи

та

взаємодії

з

правоохоронними

органами

облдержадміністрації погоджує з головою комісії список членів, а також
посадових осіб, які запрошуються на засідання, а також уточнює дату, місце та
час проведення. Протягом двох наступних днів секретаріат доводить дату, місце,
час проведення та порядок денний засідання до членів комісії та посадових
осіб, які запрошуються на нього За два дні до проведення засідання комісії
посадові особи, визначені для доповіді та співдоповіді погоджують тези
доповіді, свої пропозиції з директором Департаменту з питань ЦЗ, оборонної
роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації
(відповідальним секретарем), а також в цей же термін подають йому проекти
рішень з питань порядку денного в частині, що стосується. Секретаріат комісії
за один день до проведення засідання узагальнює проекти рішень, готує проект
протоколу засідання комісії, який надає голові комісії. Порядок денний, проект
рішення видається кожному учаснику засідання комісії під час реєстрації.
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Контроль виконання рішень, прийнятих комісією, здійснюється шляхом
прийняття доповідей про виконання цих рішень комісіями місцевого рівня, а
також перевіркою на місцях спеціалістами обласних служб і особистого
контролю головою комісії та його заступників.
ІІІ. Завершальна частина
Аналіз НС, врат та матеріальних збитків від них, які вимірюються
людськими життями та мільйонами гривень, показує як важливо мати в органах
влади комісії, роботу яких організує та направляє діяльність цих органів на
проведення заходів щодо попередження та мінімізації можливих наслідків,
реагування на загрозу чи виникнення НС техногенного, природного характеру,
соціальних та воєнних, знижує можливі наслідки таких ситуацій. Дуже
важливою є організація постійної профілактичної роботи, а в разі аварії чи
стихійного лиха - швидкі та організовані дії з ліквідації наслідків.
Особливо це актуально на теперішній час, коли багато питань щодо
державного управління ЦЗ не врегульовано, існують протиріччя у законодавчій
сфері, ДСНС знаходиться у стадії реформування і оптимізації, в державі не
завершена адміністративно – територіальна реформа.
Не всі центральні органи державної влади відпрацювали свої нормативні
документи щодо створення функціональних підсистем, що породжує ряд
проблем на регіональному і місцевому рівнях.
Що стосується роботи комісії в особливий період, то документами, що
організують поведення заходів з реагування на НС та виконання заходів ЦЗ в
умовах особливого періоду є плани ЦЗ, опрацьовані в міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, обласних управліннях і службах,
суб’єктах господарювання. Цими планами в своїй діяльності і керуються комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, організуючи
реагування на надзвичайні ситуації на відповідних територіях. Від рівня
готовності таких комісій в значній мірі залежить життя і здоров'я людей та
збитки, які нанесені інфраструктурі регіонів і країни в цілому.
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