
 
 
 
 

Про організацію робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного харак-
теру регіонального рівня 

 
 

Відповідно до статей 2, 25, пункту 9 частини першої статті 39 Закону 
України “Про місцеві державні адміністрації”, статей 75, 76 Кодексу цивіль-
ного захисту України та з метою підвищення ефективності координуючих 
функцій органів управління територіальної підсистеми єдиної державної си-
стеми цивільного захисту Хмельницької області, заходів оперативного реагу-
вання на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, стійкого 
керівництва діями аварійно-рятувальних сил, організації належної взаємодії зі 
структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, планового ви-
конання заходів щодо різних ступенів готовності: 

1. Взяти до уваги, що керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичай-
них ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня у разі 
їх виникнення призначається перший заступник (заступник) голови облдерж-
адміністрації. 

2. Керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій врахову-
вати примірну організаційну структуру та склад штабу з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру регіонального 
рівня у разі її виникнення (додається). 

3. Керівникам Департаменту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури, управлінь з питань цивільного захисту населення, житлово-
комунального господарства, інформаційної діяльності та комунікацій з гро-
мадськістю облдержадміністрації, рекомендувати керівникам головних управ-
лінь ДСНС України, Держпродспоживслужби, Національної поліції, Служби 
автомобільних доріг, управління лісового та мисливського господарства в 
області, обласного управління водних ресурсів, Хмельницької філії ПАТ 
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“Укртелеком” визначити посадових осіб, які будуть входити до складу штабу з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного та природного харак-
теру регіонального рівня, та надати їх списки управлінню з питань цивільного 
захисту населення обласної державної адміністрації до 20 листопада поточ-
ного року. 

4. Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі утворення, 
у своїй роботі керуватися наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
26 грудня 2014 року № 1406 “Про затвердження Положення про штаб з лі-
квідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звіт-
ної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації”, зареє-
строваним у Міністерстві юстиції України 16 січня 2015 року за № 47/26492. 

5. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам до 01 грудня 2017 року визначити керівників робіт та 
розробити примірну структуру штабу з ліквідації наслідків надзвичайних си-
туацій техногенного та природного характеру місцевого рівня. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


