
від 01.02.2010 р. № 47 
 

Зареєстровано в Головному управлінні 
юстиції в Івано-Франківській області 
"12" лютого 2010 р. за № 5/979 

 
 
 
 
 
 
 

Про затвердження регламенту 
інформаційного обміну в межах 
обласної інформаційно-аналітичної 
системи з питань надзвичайних 
ситуацій 

 
 
Відповідно до законів України від 08.06.2000 р. № 1809 "Про захист 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру", від 24.06.2004 р. № 1859 "Про правові засади цивільного захисту", 
указів Президента України від 14.07.2000 р. № 887/2000 "Про вдосконалення 
інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів 
державної влади", від 20.10.2005 р. № 1497/2005 "Про першочергові завдання 
щодо впровадження новітніх інформаційних технологій", директиви 
Начальника Цивільної оборони України – Прем’єр – міністра України від 
20.10.1999 р. № 28-ДСК "Про Регламент взаємодії центральних та місцевих 
органів виконавчої влади в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи 
з питань надзвичайних ситуацій", постанови Кабінету Міністрів України 
від 03.08.1998 р. № 1198 "Про єдину державну систему запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" та з 
метою налагодження інформаційної взаємодії між організаціями і установами 
області з питань цивільного захисту населення та територій: 

1. Затвердити регламент інформаційного обміну в межах обласної 
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій (додається). 

2. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного 
значення, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, що 
залучаються до збору та узагальнення інформації, керівникам територіальних 
органів міністерств і відомств України забезпечити безумовне виконання вимог 
цього регламенту у підпорядкованих структурах та на відповідних територіях. 

3. Розпорядження голови облдержадміністрації від 13.12.2000 р. 
№ 874 "Про введення в дію регламенту інформаційного обміну між 
користувачами обласної інформаційно-аналітичної системи з питань 
надзвичайних ситуацій" вважати таким, що втратило чинність. 



4. Головним відповідальним виконавцем, на якого покладається збір, 
аналіз та узагальнення інформації від задіяних у розпорядженні виконавців, є 
управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови облдержадміністрації Ю. Бодоряка. 

 
 
 

Голова обласної 
державної адміністрації     Микола Палійчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


