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ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію Громадської ради при Державній службі України з надзвичайних
ситуацій
Розділ І.
Загальні положення
1.1

Експертна комісія (далі – Комісія) Громадської ради (далі – ГР) при Державній службі
України з питань надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України) є постійною комісією
в структурі ГР при ДСНС України.
Вона утворюється рішенням ГР з числа членів цієї Ради, але по рішенню правління ГР,
яке оформлюється окремим протоколом, може бути розширена за участю інших осіб.
Комісія утворюється з метою виконання завдань ГР по:
-створенню умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в
управління державними справами;
- забезпеченню врахування ДСНС України громадської думки під час формування
та реалізації державної правової політики;
-проведенню громадської експертизи та громадської антикорупційної експертизи
проектів нормативно-правових актів;
-підготовці незалежних експертних висновків щодо причин виникнення
резонансних НС та рівня оперативного реагування сил ДСНС на ці НС за
узгодженням з ДСНС ( через Голову ГР). ;
- забезпеченню участи експертів ГР у висвітленні причин, наслідків, оцінки дій
залучених сил ДСНС при ліквідації НС у ЗМІ (разом з представниками відділу
роботи зі ЗМІ ДСНС), при проведенні заходів, розробці рекомендацій,
нормативно-правових актів щодо удосконалення стану справ;
- забезпеченню взаємодії та спільної роботи зі структурними підрозділами ДСНС з
питань оперативного реагування, цивільного захисту, запобіганню НС.

1.2

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, указами
Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України, Кодексом цивільного захисту України, Положенням та Регламентом ГР та
цим Положенням.

1.3

Проект Положення про Комісію, а також зміни до нього затверджуються на засіданні
Правління ГР.

Розділ ІІ.
Повноваження комісії:
2.1

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
- готує та подає на розгляд до Правління ГР пропозиції щодо включення заходів
комісії до річного плану роботи, проекти поточних планів роботи комісії у
порядку визначеному Регламентом ГР;

-

-

-

2.2

вивчає нормативно-правові акти, що регулюють діяльність основних
структурних підрозділив ДСНС щодо реагування та ліквідації їх наслідків НС,
цивільного захисту населення та діяльності аварійно-рятувальних служб;
вносить пропозиції по удосконаленню нормативно-правової бази з питань, що
потребують консультацій з громадськістю та іншу інформацію, необхідну для
забезпечення діяльності Комісії;
отримує в установленому порядку проекти нормативно-правових актів з
питань, що потребують консультацій з громадськістю та іншу інформацію,
необхідну для забезпечення діяльності Комісії.

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер.

Розділ ІІІ.
Повноваження членів Комісії та порядок припинення членства в її складі.
3.1

Члени Комісії мають право:
- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання або робочі
зустрічі Комісії та вносити свої пропозиції;
- брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданні Комісії;
- інформувати голову Комісії про свою діяльність;
- пропонувати питання до порядку денного засідання Комісії;
- при необхідності ініціювати залучення фахівців від інститутів громадянського
суспільства, представниками яких вони висунуті у склад ГР;
- у разі незгоди з прийнятим рішенням, висловлювати власну думку, що
долучається до протоколу засідання Комісії;
- в установленому порядку мають право доступу до приміщень, в яких
розташована ДСНС України.

3.2

Члени Комісії зобов’язані:
- брати участь у засіданнях Комісії, членами якої вони є;
- у разі неможливості бути присутнім на засіданні, член Комісії має право
письмово викласти власну думку щодо питань, що розглядаються, і яка
долучається до протоколу засідання;
- не виступати від імені Громадської ради або Комісії не отримавши на це
відповідне письмове повноваження.

3.3

Членство в Комісії припиняється на підставі:
- систематичної відсутності на засіданнях без поважних причин (більше двох
разів поспіль);
- подання членом Комісії особистої заяви;
- неможливості членом Комісії брати участь в її роботі за станом здоров’я або
інших вагомих причин.

3.4. У разі припинення членства в Комісії будь-кого з її членів, кворум на
засіданні розраховується від кількості дійсних членів Комісії.
Розділ ІV.
Організація роботи Комісії
4.1

Склад постійних комісій ГР, у тому чисті і постійної Комісії з експертних питань,
визначається рішенням Правління ГР, в подальшому подається на розгляд Громадської

ради де і затверджується встановленим порядком. Організація роботи постійних та
тимчасових робочих органів ГР здійснюється відповідно до вимог Положення та
Регламенту ГР.
4.2

На першому засіданні Комісії обираються голова, заступник голови та секретар – член
Комісії.

4.3

Голова Комісії обирається строком на два роки.
На нього покладаються обов’язки:
- організовувати та ініціювати діяльність Комісії в цілому відповідно до її
завдань та повноважень;
- скликати та організовувати підготовку і проведення засідань Комісії;
- підписувати документи від імені Комісії;
- ініціювати та брати участь в роботі членів Комісії по підтримці взаємовідносин
з інститутами громадянського суспільства, від яких вони були обрані у склад
ГР при ДСНС України та іншими профільними ІГС ( установами, закладами
при виконанні завдань );
- звітувати про роботу Комісії на засіданнях ГР ( Правління).

4.4

Повноваження голови Комісії можуть бути припинені рішенням ГР (за особистою
заявою, за станом здоров’я, а також при висловленні йому недовіри членами Комісії).
До свого переобрання голова Комісії виконує покладені на нього обов’язки.

4.5

Заступник голови Комісії обирається на її засіданні з урахуванням пропозицій голови
Комісії.
На нього покладаються обов’язки:
- контролювати виконання рішень та планів роботи Комісії;
- за дорученням голови Комісії розглядати та організовувати виконання питань,
що належать до її компетенції;
- брати участь в підготовці засідань Комісії відповідно до порядку денного та їх
проведення;
- за погодженням голови Комісії брати участь в роботі відповідного інституту
громадянського суспільства, від якого він був обраний до складу ГР при ДСНС
України;
- виконувати обов’язки голови Комісії в разі його відсутності або неможливості
ним виконувати їх.

4.6

Секретар – член Комісії, обирається на засіданні Комісії.
На нього покладаються обов’язки:
- за дорученням голови Комісії розглядати та виконувати питання, що належать
до її компетенції;
- відповідно до плану роботи Комісії здійснювати підготовку проектів порядку
денного її засідань, з урахуванням пропозицій членів Комісії, забезпечувати
подання звітності за встановленою формою;
- контролювати підготовку та оформлення питань на планове засідання Комісії;
- вести протоколи засідань Комісії, їх оформлення, підпис у триденний термін
головою Комісії їх врахування та збереження;
- у випадку тимчасової відсутності заступника голови Комісії забезпечує
контроль за виконанням її рішень;
- за погодженням голови Комісії брати участь в роботі відповідного інституту
громадянського суспільства, від якого він був обраний до складу ГР при ДСНС
України.

4.7

Основною формою роботи Комісії є засідання відповідно до плану її роботи, плану
роботи ГР, та у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

4.8

Засідання Комісії веде її голова. Засідання проводяться відкрито. Рішення Комісії є
правочинним, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення
приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

4.9

В засіданнях Комісії мають право брати участь Голова ГР та інші члени її Правління,
уповноважені представники структурних підрозділів ДСНС (з правом дорадчого
голосу), інші представники громадськості та сторонні фахівці (за запрошенням).

4.10 Конкретний план організації та проведення експертизі НПА (або дій членів комісії
при виникненні резонансних подій) , розподілу обов’язків членів комісії, організації
взаємодії з ДСНС, форми та змісту експертних висновків та ін. розробляється під
керівництвом голови комісії
та узгоджується зі структурним підрозділом, до
повноважень якого віднесений НПА, що розглядається (При залученні до експертної
роботи у зоні НС --керівництвом штабу з ліквідації НС).
Розділ V.
Матеріально-технічне забезпечення роботи Комісії.
Робота експертної комісії забезпечується відповідно до вимог Положення та Регламенту ГР.

Заступник Голови Правління ГР при ДСНС України
В.А.Єговкін
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