
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації 

«Про внесення змін до розпорядження голови Харківської обласної 

державної адміністрації від 09 грудня 2015 року № 575» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 

Проект розпорядження розроблено у зв’язку з необхідністю приведення у 

відповідність до вимог чинного законодавства нормативно-правових актів 

Харківської обласної державної адміністрації. 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою та основними завданнями проекту розпорядження є 

упорядкування нормативно-правової бази, що дозволить оптимізувати 

діяльність регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Харківської області.  

3. Правові аспекти 

Проект розпорядження розроблено відповідно до Типового положення 

про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 червня 2015 року № 409 (зі змінами), постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 100 «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 року № 18 і від 

17 червня 2015 року № 409», постанови Кабінету Міністрів України від 

28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, (зі 

змінами), а також статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації». 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових фінансово-

матеріальних витрат. 

5. Позиція заінтересованих органів 

Проект розпорядження не потребує погодження з іншими органами. 

6. Регіональний аспект 

Проект розпорядження поліпшує координацію структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів 

місцевого самоврядування міст обласного значення, територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади пов’язану з безпекою та захистом 

населення і територій, реагуванням на надзвичайні ситуації природного і 

техногенного характеру, забезпечує діяльність місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування міст обласного значення, 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань 

виконання цільових програм і заходів щодо запобігання надзвичайним 

ситуаціям, забезпечення захисту населення, сталого функціонування 

господарських об'єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та 

збереження національної і культурної спадщини у разі виникнення 

надзвичайної ситуації, участь у реалізації державної політики у сфері 
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техногенно-екологічної безпеки. Діяльність регіональної комісії також 

забезпечує організацію та керівництво проведенням робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій регіонального і місцевого масштабів.  

7. Громадське обговорення 

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» проект розпорядження буде оприлюднено шляхом розміщення на 

офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації. 

8. Прогноз результатів 

Приведення нормативно-правових актів Харківської обласної державної 

адміністрації у відповідність до вимог чинного законодавства. 
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