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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Комісія з питань надзвичайних ситуацій є органом діяльності 

університету при виникненні надзвичайних ситуацій (НС). 
1.2. У своїй діяльності комісія з питань НС керується: 

• Кодексом цивільного захисту України; 
• Законами України; 
• постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України; 

• наказами, розпорядженнями Державної служби України з НС; 
• наказами та вказівками Міністерства освіти і науки України; 
• рішенням регіональної та місцевої комісій з питань ТЕБ та НС; 

• наказами, вказівками керівника суб’єкта господарювання; 
• цим Положенням. 

1.3. Основними завданнями комісії є: 
1) Координація діяльності керівного складу та сил ЦЗ, пов’язаної із: 

• забезпечення техногенно-екологічної безпеки, здійснення заходів щодо 
запобігання НС, захисту працівників і студентів та території від наслідків 
надзвичайних ситуацій; 
• здійснення оповіщення керівного складу та сил цивільного захисту, а 
також працівників і студентів про виникнення НС та інформування про дії 
в умовах таких ситуацій; 
• залучення сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 
• забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки; 

• навчання працівників та студентів діям у надзвичайних ситуаціях; 
• визначення меж зони надзвичайних ситуацій4 
• здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення 
надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків; 

• організаціє робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, залучення для цього необхідних сил і засобів; 
• організацією та здійсненням: 
- заходів щодо життєзабезпечення працівників та студентів, що 
постраждали внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 
- заходів з евакуації (у разі потреби); 
- радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту 
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працівників і студентів та території від наслідків надзвичайних ситуацій; 
• вжиттям заходів щодо забезпечення готовності до дій в умовах 
надзвичайних ситуацій; 
• здійснення безперервного контролю за розвитком НС та обстановкою на 
аварійних об’єктах і прилеглих до них територій; 
• інформування органів управління цивільного захисту та працівників і 
студентів про розвиток НС та заходи, що здійснюються;  
• забезпеченням: 
- живучості об’єкта господарювання та управління під час реагування на 
НС; 
- заходів щодо охорони здоров’я, санітарного та епідемічного 
благополуччя працівників та студентів; 
• організацією та керівництвом за проведення робіт з ліквідації наслідків 
НС об’єктового рівня. 

2) Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що 
виникають під час функціонування суб’єкта господарювання: 
• здійснення заходів: 
- щодо захисту працівників і студентів, що постраждали внаслідок 
виникнення надзвичайної ситуації; 
- щодо медичного та біологічного захисту працівників і студентів, у разі 
виникнення НС.  

ІІ. Режими функціонування комісії з питань НС 
На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України (статті 11-

15) та постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 №11, від 
17.06.2015 № 409 Комісія організовує свою діяльність у режимах: 
повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної 
ситуації та надзвичайного стану. 

2.1. Режим повсякденного функціонування 
У режимі повсякденного функціонування, при нормальній 

виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, бактеріологічній, 
гідрогеологічній, гідрометеорологічній обстановці Комісія: 
• координує діяльність суб’єкта господарювання, пов’язаної зі здійсненням 
заходів у сфері цивільного захисту; 
• здійснює заходи щодо забезпечення захисту працівників та студентів і 
території, сталого функціонування суб’єкта господарювання, зменшення 
можливих матеріальних втрат; 
• організовує спостереження і контроль за станом навколишнього 
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середовища на суб’єкті і прилеглих до нього території; 
• забезпечує постійну готовність сил та засобів суб’єкта господарювання 
до дій у НС; 
• координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації 
інфекційних захворювань, а також запобіганню виникнення випадків 
масових харчових отруєнь працівників і студентів; 
• розробляє і уточнює «План реагування на НС»; 

• організовує навчання працівників суб’єкта господарювання діям у 
надзвичайних ситуаціях. 

2.2. Режим підвищеної готовності 
У режимі підвищеної готовності при загрозі виникнення надзвичайної 

ситуації або з одержанням прогнозованої інформації, з достовірних джерел 
щодо можливості виникнення НС. Комісія: 
• здійснює заходи щодо активації роботи з проведення спостереження та 
контролю за станом навколишнього природнього середовища, перебігом 
епідемій і спалахами інфекційних захворювань. Масовими харчовими  
отруєннями населення, прогнозування можливості виникнення НС та її 
масштабів; 
• готує пропозиції щодо визначення джерел і порядок фінансування заходів 
реагування на НС; 
• координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального 
захисту для запобігання виникненню НС та ліквідації її наслідків, визначає 
обсяги і порядок використання таких резерві; 
• запроваджує цілодобове чергування членів комісії (при потребі); 
• інформує працівників, про ситуацію, що склалася, прогноз її розвитку та 
про дії, які потрібно виконувати в разі загрози та виникнення НС. 

2.3. Режим надзвичайної ситуації 
В режимі надзвичайної ситуації Комісія: 

• забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів 
управління, сил та засобів суб’єкта господарювання з локалізації або 
ліквідації НС; 
• залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків НС необхідні рятувальні, 
транспортні, медичні та інші формування або служби ЦЗ з використанням 
наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів; 
• організовує, при потребі, евакуацію працівників, матеріально-технічних 
засобів із території, на яку можуть бути поширені небезпечна дія або 
наслідки НС; 
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• здійснює постійний контроль за ситуацією, що склалася на території 
суб’єкта господарювання; 

• здійснює постійний збір інформації про масштаби НС, обстановку, що 
склалася, про хід роботи щодо ліквідації її наслідків, інформує про це органи 
виконавчої влади, комісію з питань ТЕБ та НС адміністративно-
територіальної одиниці; 

• інформує працівників про обстановку і прогноз її розвитку, доводить 
рекомендації щодо дій та поведінки в умовах, що склалися; 
• встановлює межі зони, на якій виникла НС, та організовує визначення 
шкоди, заподіяної працівникам та будівлям внаслідок НС. 

2.4. Режим надзвичайного стану 
В режимі надзвичайного стану Комісія здійснює заходи, що 

визначаються згідно з вимогами Конституції України, Закону України «Про 
правовий режим надзвичайного стану». А також інших нормативно-
правових актів держави. 

ІІІ. Права комісії з питань надзвичайних ситуацій 
Комісія має право: 
1. На своїх засіданнях заслуховувати керівників структурних 

підрозділів університету з питань, що належать до її компетенції і давати їм 
відповідні доручення щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій на суб’єкті господарювання. 

2. На своїх засіданнях розглядати матеріали розслідувань про 
причини виникнення і наслідки НС на суб’єкті господарювання та вносити 
керівнику суб’єкта господарювання пропозиції щодо притягнення до 
відповідальності осадових осіб, винних у виникненні НС. 

3. Отримувати від місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 
розташованих поблизу суб’єкта господарювання , матеріали і документи, 
необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції. 

4. Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів 
виконавчої влади, органі органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, розташованих поблизу суб’єкта господарювання  (за 
погодженням з їх керівниками). 

ІV. Проведення засідань комісії з питань НС 
Основою організаційної роботи комісії ї засідання, які проводяться 

відповідно до «Плану роботи комісії з питань НС на 2022 рік», при 
необхідності, але не менше одного разу на три місяці; 
• засідання Комісії веде голова. 
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• рішення Комісії приймається колегіально відкритим голосуванням i 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше як дві третини 
складу комісії. Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, 
прийняті Комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, 
що додається до протоколу засідання; 
• рішення Комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується 
головуючим на засіданні та секретарем Комісії; 

• рішення Комісії, прийняті у межах ïї повноважень, є обов’язковими для 
виконання працівниками суб’єкта господарювання; 
• організація роботи Koмicії здійснюється головою Koмicії за допомогою 
секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а 
також здійснює контроль за виконанням її рішень. 

В процесі діяльності комісія з питань HC взаємодіє: 
• з управлінням з питань HC міста Тернополя; 

• з відповідним міським відділом внутрішніх справ; 
• зі структурними та підпорядкованими підрозділами ДСНС України міста 
Тернополя. 

За членами Комісії на час виконання функціональних обов’язків у 
складі Комісії зберігається заробітна плата за основним місцем роботи. 

Організація побутового забезпечення членів комісії, а також 
забезпечення  ïx  спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під 
час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на керівництво 
суб’єкта господарювання. 


