
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ начальника обласної 
військової адміністрації  
16.01.2023 № 13/2023-н

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію з визначення шкоди та збитків, завданих територіям та 

об’єктам природно-заповідного фонду на території Хмельницької області 
внаслідок збройної агресії російської федерації 

 

1. Це Положення регулює порядок організації роботи комісії з питань 
визначення шкоди та збитків, завданих територіям та об’єктам природно-запо-
відного фонду на території Хмельницької області внаслідок збройної агресії 
російської федерації (далі – комісія). 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, 
указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, розпоряд-
женнями та наказами начальника обласної військової адміністрації, іншими 
актами законодавства, а також цим Положенням. 

3. Основним завданням комісії є встановлення факту заподіяння шкоди та 
збитків, завданих територіям та об’єктам природно-заповідного фонду (далі – 
ПЗФ) на території Хмельницької області, а також їх масштабів. 

4. Комісія відповідно до покладеного на неї завдання здійснює огляд тери-
торій ПЗФ, опрацювання висновків експертиз, експертів, пояснень, довідок, 
документів, матеріалів, відомостей, отриманих з офіційних джерел інформації, 
повідомлень фізичних та юридичних осіб. 

5. Персональний склад комісії затверджується наказом начальника Хмель-
ницької обласної військової адміністрації. 

6. Головою комісії визначається представник обласної військової адміні-
страції. До складу комісій включаються представники обласної військової 
адміністрації, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, адміні-
страції територій та об’єктів ПЗФ, яким заподіяно збитки, представники тери-
торіальних органів Держгеокадастру, Держекоінспекції, місцевих фінансових 
органів, органів з питань містобудування та архітектури, правоохоронних 
органів.  

7. Голова комісії організовує її роботу, у тому числі виїзні засідання, 
головує на засіданнях, керує її діяльністю, розподіляє обов’язки між її членами. 
У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови 
комісії. 

8. Підготовка матеріалів, ведення діловодства покладається на секретаря 
комісії. У разі відсутності секретаря комісії  з поважних причин голова комісії 
доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену комісії. 

9. Формою роботи комісії є виїзні засідання, які скликаються головою 
комісії за офіційним повідомленням Державної екологічної інспекції у Хмель-
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ницькій області стосовно можливого факту заподіяння шкоди та збитків тери-
торіям та об’єктам ПЗФ внаслідок збройної агресії російської федерації. 

10. Результати роботи комісії оформлюються актом та підписуються 
всіма членами комісії. До акта комісійного обстеження обов’язково додаються 
результати фотофіксації об’єкта, що свідчать про характер та обсяг руйнувань. 

11. Відповідні акти та матеріали за результатами роботи комісії направ-
ляються Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області для забезпе-
чення визначення останньою шкоди та збитків, завданих територіям та об’єк-
там ПЗФ унаслідок збройної агресії російської федерації шляхом відповідного 
розрахунку. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


