
ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
до проекту розпорядження голови облдержадміністрації 

«Про внесення змін до розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 18 квітня 2016 року № 132» 

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 

 

 Проект розпорядження розроблено відповідно до вимог постанов 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження 

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та 

інших органів виконавчої влади», від 27 грудня 2018 року № 1158 «Про 

внесення змін до Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 166-р 

«Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади» та у зв’язку зі змінами в структурі Харківської обласної 

державної адміністрації.  

 

2. Мета і шляхи  ії досягнення  

 

Метою прийняття  розпорядження є – приведення Положення про 

територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту 

Харківської області, затвердженого розпорядженням голови Харківської 

обласної державної адміністрації від 18 квітня 2016 року № 132 «Про 

затвердження Положення про територіальну підсистему єдиної державної 

системи цивільного захисту Харківської області», зареєстрованого в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Харківській області 13 травня 2016 року 

за № 10/1494 до вимог чинного законодавства України та у відповідність до  

структури Харківської обласної державної адміністрації. 

 

3. Правові аспекти 

 

У наведеному проекті розпорядження врегульовані правові аспекти щодо 

внесення змін до Положення про територіальну підсистему єдиної державної 

системи цивільного захисту Харківської області, затвердженого розпорядженням 

голови Харківської обласної державної адміністрації від 18 квітня 2016 року      

№ 132 «Про затвердження Положення про територіальну підсистему єдиної 

державної системи цивільного захисту Харківської області», зареєстрованого в 

Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області 13 травня 

2016 року за № 10/1494. 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових фінансово-

матеріальних витрат.  
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5. Позиція заінтересованих органів 

 

Проект розпорядження погоджено із Державної службою України з 

надзвичайних ситуацій, Головним управлінням Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Харківській області. 

 

6. Регіональний аспект 

 

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальної одиниці. 

 

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 приведення у відповідність до 

чинного законодавства «Положення про територіальну підсистему єдиної 

державної системи цивільного захисту Харківської області» затвердженого 

розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 18 

квітня 2016 року № 132 «Про затвердження Положення про територіальну 

підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Харківської області», 

зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у 

Харківській області 13 травня 2016 року за № 10/1494. 

 

 

 

 

Директор Департаменту цивільного 

захисту Харківської обласної  

державної адміністрації                 П. ПОНОМАРЕНКО 


