
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до 

розпорядження голови Харківської 

обласної державної адміністрації 

від 18 квітня 2016 року № 132  
 

 

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства України 

нормативно-правових актів Харківської обласної державної адміністрації, у 

зв’язку зі змінами в структурі Харківської обласної державної адміністрації, 

керуючись вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 

року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»     

(із змінами), статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»: 

 

1. Внести зміну до пункту 2 розпорядження голови Харківської обласної 

державної адміністрації від 18 квітня 2016 року № 132 «Про затвердження 

Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного 

захисту Харківської області», зареєстрованого в Головному територіальному 
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управлінні юстиції у Харківській області 13 травня 2016 року за № 10/1494, 

виклавши його у такій редакції: 

 

«2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації О. СКАКУНА».  

 

2. Внести до Положення про територіальну підсистему єдиної державної 

системи цивільного захисту Харківської області, затвердженого 

розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від        

18 квітня 2016 року № 132, зареєстрованого у Головному територіальному 

управлінні юстиції у Харківській області 13 травня 2016 року за № 10/1494    

(далі – Положення), такі зміни:  

 

1)  абзац перший пункту 1 Положення викласти у такій редакції: 

 

«1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Кодексу цивільного 

захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року      

№ 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного 

захисту», від 11 березня 2015 року № 101 «Про затвердження типових 

положень про функціональну і територіальну підсистему єдиної державної 

системи цивільного захисту», від 26 червня 2013 року № 443 «Про 

затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління 

та сил цивільного захисту», від 04 лютого 1999 року № 140 «Про затвердження 

порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій», від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку 

створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій», від 21 серпня 2013 року № 616 «Про 

затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту», від 

09 жовтня 2013 року № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та 

функції формувань цивільного захисту», від 08 липня 2015 року № 469 «Про 
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затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту», від 

30 березня 1998 року № 391 «Про затвердження Положення про державну 

систему моніторингу довкілля», та є основним документом, що регламентує 

діяльність і визначає порядок створення, завдання, склад сил та засобів, режими 

функціонування, фінансове та матеріально-технічне забезпечення 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Харківської області». 

 

2) в абзаці 4 пункту 4 цифру «11» змінити на цифру «12»; 

 

3) в абзаці 1 пункту 17 слова «громадського порядку змінити словами 

«публічного (громадського) порядку»; 

 

4) Додаток 1 до Положення викласти у новий редакції (додається); 

 

5) Додаток 2 до Положення викласти у новий редакції (додається); 

 

6) додаток 3 до Положення викласти у новий редакції (додається); 

 

7) внести до додатку 4 до Положення такі зміни:  

 

пункт 2 розділу І викласти у такій редакції: 

 

«2. Організація роботи обласних спеціалізованих служб ЦЗ. Керівництво 

спеціалізованою службою ЦЗ матеріального забезпечення, забезпечення її 

діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.»; 

пункт 2 розділу V викласти у такій редакції: 
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«2. Керівництво спеціалізованими службами ЦЗ (торгівлі та харчування; 

транспортного забезпечення; зв’язку і оповіщення), забезпечення їх діяльності 

та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.». 

 

у тексті додатку 4: 

слова «Департамент інноваційного розвитку промисловості Харківської 

обласної державної адміністрації» змінити словами «Управління розвитку 

промисловості Харківської обласної державної адміністрації»; 

слова «Департамент культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації» змінити словами «Управління культури і туризму Харківської 

обласної державної адміністрації»; 

 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його. 

 

 

 

 

Голова обласної державної 

адміністрації                                                                         Ю. СВІТЛИЧНА 

 

 
 


