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І. Загальні положення 

 

1.1. Об’єктова комісія з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та 

природного характеру об’єктового рівня (далі - комісія) є координаційним 

органом, який утворюється розпорядчим документом керівника цивільного 

захисту закладу освіти – директора коледжу у разі виникнення надзвичайної 

ситуації об’єктового рівня та працює на місці події. 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами Президента і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та 

іншими нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту, техногенної 

і пожежної безпеки.  

1.3. Роботою комісії керує її голова, а у разі відсутності голови - його 

заступник або секретар комісії. Голова Комісії, його заступник та персональний 

склад комісії затверджуються розпорядчим документом керівника цивільного 

захисту закладу освіти – директора коледжу. 

1.4. Періодичність, терміни та місце проведення засідань комісії 

визначається її головою. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням 

більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом, 

який підписується головою та секретарем комісії. 

1.5. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для 

виконання всіма працівниками закладу освіти, де виникла надзвичайна ситуація 

чи подія.  

1.6. За членами комісії на час виконання покладених на них обов'язків 

зберігається заробітна плата за основним місцем роботи. 

1.7. Транспортне обслуговування членів комісії на період локалізації та 

ліквідації надзвичайної ситуації здійснюється за рахунок закладу освіти.  

1.8. Організація побутового обслуговування членів комісії під час роботи 

в зоні надзвичайної ситуації покладається на орган місцевого самоврядування, 

підприємства, установи та організації, території яких знаходяться в межах цієї 

зони. Члени комісії на період проведення робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації забезпечуються у разі потреби спеціальним одягом та 

засобами індивідуального захисту. 

1.9. Визначення термінів. 

У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 

1) аварійно-рятувальна служба - сукупність організаційно об’єднаних 

органів управління, сил та засобів, призначених для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт; 

2) аварійно-рятувальне формування - підрозділ аварійно-рятувальної 

служби, самостійний підрозділ, загін, центр, пожежно-рятувальний підрозділ 

(частина); 

3) аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи - роботи, спрямовані на 

пошук, рятування і захист населення, уникнення руйнувань і матеріальних 

збитків, локалізацію зони впливу небезпечних чинників, ліквідацію чинників, що 

унеможливлюють проведення таких робіт або загрожують життю рятувальників; 
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4) аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила 

ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території 

суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та призводить 

до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення 

виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні 

викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє 

природне середовище; 

5) відновлювальні роботи - комплекс робіт, пов’язаних з відновленням 

будівель, споруд, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок надзвичайної ситуації, 

та відповідних територій; 

6) евакуація - організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної 

ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його 

життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо 

виникає загроза їх пошкодження або знищення; 

7) зона можливого ураження - окрема територія, акваторія, на якій 

внаслідок настання надзвичайної ситуації виникає загроза життю або здоров’ю 

людей та заподіяна шкода майну; 

8) зона надзвичайної ситуації - окрема територія, акваторія, де сталася 

надзвичайна ситуація; 

9) ліквідація наслідків надзвичайної ситуації - проведення комплексу 

заходів, що включає аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які 

здійснюються у разі виникнення надзвичайної ситуації і спрямовані на 

припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров’я 

людей, а також на локалізацію зони надзвичайної ситуації; 

10) медико-психологічна реабілітація - комплекс лікувально-

профілактичних, реабілітаційних та оздоровчих заходів, спрямованих на 

відновлення психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності, 

соціальної активності рятувальників аварійно-рятувальних служб (формувань), 

осіб, залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення 

надзвичайної ситуації, а також постраждалих внаслідок такої надзвичайної 

ситуації, передусім неповнолітніх осіб; 

11) надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті 

господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням 

нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, 

пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням 

засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) 

до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості 

загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до 

неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження 

на ній господарської діяльності; 

12) небезпечна подія - подія, у тому числі катастрофа, аварія, пожежа, 

стихійне лихо, епідемія, епізоотія, епіфітотія, яка за своїми наслідками становить 
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загрозу життю або здоров’ю населення чи призводить до завдання матеріальних 

збитків; 

13) небезпечний чинник - складова частина небезпечного явища (пожежа, 

вибух, викидання, загроза викидання небезпечних хімічних, радіоактивних і 

біологічно небезпечних речовин) або процесу, що характеризується фізичною, 

хімічною, біологічною чи іншою дією (впливом), перевищенням нормативних 

показників і створює загрозу життю та/або здоров’ю людини; 

14) непрофесійні об’єктові аварійно-рятувальні служби - служби, що 

створюються з числа інженерно-технічних та інших досвідчених працівників 

суб’єктів господарювання, які здобули необхідні знання та навички у проведенні 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і здатні за станом здоров’я 

виконувати роботи в екстремальних умовах; 

15) неспеціалізована аварійно-рятувальна служба - професійна або 

непрофесійна аварійно-рятувальна служба, яка має підготовлених рятувальників 

та відповідні засоби цивільного захисту і призначена для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, які не потребують відповідної 

спеціалізації; 

16) постраждалі внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або 

природного характеру (далі - постраждалі) - особи, здоров’ю яких заподіяна 

шкода внаслідок надзвичайної ситуації; 

17) стихійне лихо - природне явище, що діє з великою руйнівною силою, 

заподіює значну шкоду території, на якій відбувається, порушує нормальну 

життєдіяльність населення, завдає матеріальних збитків; 

 

II. Завдання комісії 

 
2.1. Основними завданнями комісії є:  

організація виконання Плану заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації 

техногенного та природного характеру; 

формування Плану заходів щодо захисту працівників, здобувачів освіти і 

територій від наслідків надзвичайної ситуації;  

безпосередня організація та координація діяльності структурних 

підрозділів об’єктового формування цивільного захисту закладу освіти 

пов'язаної з виконанням Плану заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації; 

забезпечення життєдіяльності постраждалого персоналу.  

 

III. Повноваження комісії 

 

3.1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:  

визначає першочергові заходи щодо проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації; 

організовує роботи з ліквідації надзвичайної ситуації та визначає комплекс 

заходів щодо ліквідації її наслідків;  
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залучає до проведення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації та 

відновлювальних робіт відповідні рятувальні, аварійно-технічні, санітарні та 

інші структурні підрозділи об’єктового формування цивільного захисту закладу 

освіти; 

подає у разі потреби до Кам’янець-Подільської міської ради, Хмельницької 

обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України 

пропозиції стосовно виділення додаткових коштів для здійснення 

першочергових заходів щодо локалізації та ліквідації надзвичайної ситуації; 

вивчає ситуацію, що склалася, та готує інформацію управлінню з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам’янець-Подільської 

міської ради про вжитті заходи реагування на надзвичайну ситуацію, причини її 

виникнення, хід відбудовних робіт; 

організовує роботи, пов'язані з визначенням розміру збитків внаслідок 

надзвичайної ситуації, та складає відповідні акти; 

організовує інформування працівників та студентів про стан справ, 

наслідки та прогноз розвитку надзвичайної ситуації, хід ліквідації надзвичайної 

ситуації та правила поведінки;  

організовує моніторинг стану довкілля на території, що зазнала впливу 

надзвичайної ситуації; 

здійснює прогноз розвитку надзвичайної ситуації;  

подає дирекції закладу освіти та керівництву органу місцевого 

самоврядування, пропозиції щодо заохочення осіб, які брали участь у розробці 

та здійсненні заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та проведенні 

відбудовних робіт;  

організовує надання допомоги потерпілим та сім'ям загиблих внаслідок 

надзвичайної ситуації;  

виконує інші функції з ліквідації надзвичайної ситуації у межах своїх 

повноважень.  

IV. Права комісії 

 

4.1. Комісія має право:  

залучати у разі потреби в установленому порядку до роботи у складі комісії 

працівників структурних підрозділів закладу освіти;  

давати структурним підрозділам та їх керівникам відповідні доручення з 

питань, що належать до її компетенції;  

утворювати у разі потреби для опрацювання окремих питань, що належать 

до її компетенції, робочі групи із залученням до них відповідних фахівців 

закладу освіти за погодженням з їх керівниками. 

4.2. Особи, винні у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, 

несуть відповідальність відповідно до закону. 

 

 

Начальник штабу цивільного захисту,  

викладач                                                                                   О. Л. Складанівський 
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