
ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

до проекту розпорядження голови облдержадміністрації 

 «Про затвердження Положення про територіальну підсистему єдиної державної 

системи цивільного захисту Харківської області» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 

 

 Розпорядження розроблено на виконання вимог статті 10 Кодексу 

цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня 

2014 року      № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту», від 11 березня 2015 року № 101 «Про затвердження 

типових положень про функціональну і територіальну підсистему єдиної 

державної системи цивільного захисту», від 26 червня 2013 року № 443 «Про 

затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління 

та сил цивільного захисту»,  від 04 лютого 1999 року № 140 «Про порядок 

фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків», від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку 

створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій», від 21 серпня 2013 року № 616 «Про 

затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту», від 

09 жовтня 2013 року № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та 

функції формувань цивільного захисту», наказу МВС України від 11 вересня 

2014 року № 934 «Про затвердження Порядку організації та проведення 

спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту», 

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 13 

липня 2015 року № 318 «Про визначення органів управління спеціалізованих 

служб цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Харківської області» та є основним документом, що 

регламентує діяльність і визначає порядок створення, завдання, склад сил та 

засобів, режими функціонування, фінансове та матеріально-технічне 

забезпечення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Харківської області.  

 

2. Мета і шляхи  ії досягнення  

 

Метою прийняття  розпорядження є – виконання вимог нормативно- 

законодавчих актів щодо розроблення та затвердження Положення про 

територіальну підсистему єдиної системи цивільного захисту Харківської 

області, своєчасне проведення робіт, пов’язаних із запобіганням і реагуванням 

на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, здійснення 

контролю за функціонуванням районних, міських ланок територіальної 

підсистеми.  
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3. Правові аспекти 

 

У наведеному проекті розпорядження врегульовані правові 

аспекти функціонування територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Харківської області . 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових 

фінансово-матеріальних витрат, оскільки тільки впорядковує вже 

існуючу нормативно-правову базу. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

 

Проект розпорядження погоджено із Державною службою України з 

надзвичайних ситуацій. 

 

6. Регіональний аспект 

 

Даний проект розпорядження регламентує діяльність і визначає порядок 

створення, завдання, склад сил та засобів, режими функціонування, фінансове 

та матеріально-технічне забезпечення територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Харківської області та її ланок.  

 

7. Громадське обговорення 

 

Проект розпорядження оприлюднене на офіційному веб-сайті Харківської 

обласної державної адміністрації відповідно до ст. 15 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». 

 

8. Прогноз результатів 
 

Реалізація розпорядження забезпечить готовність органів управління та 

підпорядкованих їм сил цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання 

і реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні події своєчасне проведення 

робіт, пов’язаних із запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру, здійснення контролю за 

функціонуванням районних, міських ланок територіальної підсистеми.  

 

 

 

Директор Департаменту цивільного 

захисту Харківської обласної  

державної адміністрації                             В.І. Фадєєв 


