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ПОЛОЖЕННЯ 

про об`єктову комісію з питань надзвичайних ситуацій 

Херсонського державного університету 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про об`єктову комісію з питань надзвичайних ситуацій 

Херсонського державного університету (далі – Положення) регламентує 

діяльність об`єктової комісії університету з питань надзвичайних ситуацій (далі 

– Комісія) та координує діяльність університету, що пов`язана з техногенно-

екологічною безпекою, захистом  населення та території, запобіганням та 

реагуванням на надзвичайні ситуації (далі – НС). 

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Кодексом 

цивільного захисту України та законами України, указами Президента України, 

постановами Верховної Ради України та актами Кабінету Міністрів України, 

рішеннями обласної та міської комісій із питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, наказами Міністерства освіти і науки 

України й університету, іншими законодавчими та нормативно-правовими 

актами з питань цивільного захисту та цим Положенням. 

1.3. Персональний склад Комісії, її голова, заступник, секретар 

визначаються наказом ректора університету. Загальна кількість членів Комісії 

становить 18 осіб. 

1.4. Головні функції Комісії: 

- координація дій органів управління, сил і засобів університету в разі 

виникнення НС або виявлення загрози її виникнення; 

- організація першочергових заходів із ліквідації наслідків НС об’єктового 

рівня; 

- планування роботи з розгляду питань, що пов’язані з запобіганням 

виникненню та ліквідації НС техногенного та природного характеру. 

1.4. У процесі своєї діяльності Комісія взаємодіє з: 

- Головним управлінням ДСНС України в Херсонській області та 

державними пожежно-рятувальними частинами, які розташовані на території 

районів міста; 

- Управлінням з питань цивільного захисту Херсонської 

облдержадміністрації; 

- Департаментом освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної 

адміністрації; 

- Управлінням освіти Херсонської міської ради; 

- відділом із питань цивільного захисту населення м. Херсона Херсонської 

міської ради;  
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- Херсонським відділом поліції Головного управління Національної 

поліції в Херсонській області та його відділеннями; 

1.5. Рішення Комісії є обов’язковим для виконання всіма структурними 

підрозділами та відділами університету, а також усіма організаціями, що 

знаходяться на його території, незалежно від форм власності та відомчої  

належності. 

1.6. Комісія розробляє та представляє ректору університету: 

- план  заходів для попередження НС в університеті; 

- пропозиції щодо витрат на утримання та оснащення сил і засобів, 

системи оповіщення, управління та зв’язку. 

 

 

2. Основні завдання об`єктової комісії з питань надзвичайних ситуацій 

 Комісія проводить свою діяльність у режимах:  

2.1. У режимі повсякденної діяльності: 

-  керівництво діяльністю об’єктової ланки на здійснення заходів у сфері 

цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки; 

-  розробка заходів із попередження НС в університеті, зменшення втрат 

при їх виникненні; 

-  керівництво заходами щодо забезпечення сталої роботи університету 

при загрозі та виникненні НС; 

-  організація контролю та спостереження за станом засобів 

індивідуального захисту, будівель, території та навколишнього природного 

середовища, потенційно-небезпечних комунікацій і технічних систем 

університету; 

-  прогнозування виникнення НС і масштабів їх наслідків; 

-  забезпечення постійної готовності сил та засобів університету до дій у 

НС; 

-  створення фондів матеріальних і фінансових ресурсів для протидії НС; 

-  організація підготовки та перепідготовки посадових осіб і навчання 

працівників університету з питань цивільного захисту; 

- визначення та узгодження зі структурними підрозділами університету 

ступеня  їх участі в заходах щодо запобігання та реагування на НС; 

- визначення тимчасових заходів у залежності від виду та характеру НС. 

2.2. У режимі підвищеної готовності: 

- виконання заходів режиму повсякденної діяльності; 

- посилення спостереження та контролю за станом навколишнього 

природного середовища, потенційно небезпечних комунікацій і технічних 

систем університету; 

- приведення до стану підвищеної готовності сил і засобів університету, 

що є в наявності, уточнення планів їх дій; 

- проведення заходів щодо зменшення загрози виникнення НС або 

максимального зниження дії можливих негативних факторів; 

- введення цілодобового чергування членів комісій (в залежності від рівня  

НС). 
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2.3. У режимі надзвичайної ситуації: 

-  виконання заходів підвищеної готовності; 

-  керівництво проведенням комплексу тимчасових заходів із оповіщення 

посадових осіб, працівників, які пройшли навчання з питань цивільного 

захисту, інших співробітників і здобувачів вищої освіти університету;  

- локалізації джерела НС, оцінка масштабів НС,  втрат і можливих 

матеріальних збитків; 

- організація рятувальних або інших невідкладних робіт, заходів щодо 

ліквідації наслідків НС; 

- визначення режиму доступу та поведінки в районі (зоні) НС, 

забезпечення суспільного порядку на території університету; 

- організація розвідки, збору та обліку інформації про динаміку розвитку 

НС, а також результатів проведених заходів; 

- своєчасне інформування про ситуацію, що склалася, та прийняті заходи 

ректора університету, управлінь з НС міста (області), секторів цивільного 

захисту населення у районах міста; 

- організація життєзабезпечення особового складу формувань при 

виникненні НС; 

- підготовка пропозицій щодо залучення додаткових сил і засобів (району, 

міста) для ліквідації НС та її наслідків. 

2.4. У режимі надзвичайного стану: 

-  здійснюються заходи передбачені Законами України «Про правовий 

режим надзвичайного стану», «Про правовий режим воєнного стану», а також 

іншими нормативно-правовими актами. 

 У режимі функціонування в умовах особливого періоду робота Комісії 

здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Плану цивільного захисту на особливий період. 

 

3. Організація роботи об’єктової комісії з питань надзвичайних ситуацій 

3.1. Комісія, за умови звичайного функціонування: 

 -  організовує свою роботу у відповідності до річного плану, 

затвердженого ректором університету; 

 -  щоквартально або за необхідності проводить засідання, де 

розглядаються та затверджуються заходи з питань, що входять до компетенції 

Комісії.  

 У період між засіданнями Комісії рішення приймає голова, а за його 

відсутності з поважних причин - його заступник. Голова розподіляє обов’язки 

між членами Комісії та організовує їх роботу. 

3.2. При загрозі виникнення та виникненні НС: 

 -  здійснює безпосереднє керівництво усім комплексом заходів із питань 

НС, захисту працівників і студентів, ліквідації наслідків НС; 

 -  здійснює перехід на безперервний режим роботи. 

3.3. Організація роботи Комісії здійснюється головою за допомоги 

секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/389-19
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3.4. Рішення Комісії, в колі її повноважень, приймаються колегіально, 

більшістю голосів і оформлюються протоколом, який підписується головою та 

секретарем Комісії. 

 

4. Права об’єктової комісії з питань надзвичайних ситуацій 

 Комісія має право: 

4.1. Брати участь у розслідуванні питань виникнення НC і приймати 

рішення відповідно до покладених завдань. 

4.2. Контролювати діяльність структурних підрозділів університету з 

питань попередження НС. 

4.3. Направляти керівникам структурних підрозділів з метою виконання 

рішення Комісії з питань, що відповідають її компетенції. 

4.4. Заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників структурних 

підрозділів університету про виконання прийнятих Комісією рішень і стану 

справ з питань запобігання та реагування на НС. 

4.5. Залучати відомчі та територіальні органи нагляду (за узгодженням), 

провідних фахівців відповідних державних органів до проведення перевірок і 

експертиз потенційно небезпечних ділянок університету з метою забезпечення 

безпеки працівників, студентів, навколишнього середовища. 

 

 

      

 

                  

Проректор з фінансово-господарської 

та науково-педагогічної роботи                                               Максим ВІННИК  

  

  

Погоджено:  

Начальник юридичного відділу                                     Ксенія ПАРАСОЧКІНА  

 

 

 

 
Віктор Сокур 
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