
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

На поточний момент слід доповнити Положення про Державну комісію з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій основними 
завданнями сфери протимінної діяльності. 

Затвердити положення про Національний орган з протимінної діяльності 
України, про Громадске Обеднання суб’єктів протимінної діяльності України 
та про Національний центр з протимінної діяльності в Україні. 

Включити до складу  Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій  Директора Національного центру з 
протимінної діяльності в Україні та Руководителя Громадского Обьеднан 
суб’єктів протимінної діяльності України. 

До повноважень Національного органу з протимінної діяльності України 
належить: 

організація розробки державної політики, короткострокових та 
довгострокових стратегій у сфері  протимінної діяльності. 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Національний центр з  протимінної діяльності в Україні, це юридична особа 
публічного права з функціями Оперативного органу з протимінної діяльності 
в Україні. 

До повноважень Національного центру з протимінної діяльності в  Україні 
належать: 

 залучення коштів від міжнародних донорів, приватних джерел та інших 
аналогічних джерел фінансування; 

 провадження діяльності спрямованої на планування, координацію, 
контроль і реалізацію заходів, проектів і програм стосовно проведення 
операцій із сфери завдань протимінної діяльності;  

 представлення інтересів держави у сфері протимінної діяльності в 
міжнародних організаціях у порядку, визначеному законодавством;  

 розробка та впровадження національних стандартів та нормативно-
правової бази із протимінної діяльності відповідно до міжнародних 
стандартів протимінної діяльності, правил та процедур щодо 
управління операціями у сфері протимінної діяльності;  



 планування та координація діяльності усіх суб’єктів протимінної 
діяльності з проведення заходів із протимінної діяльності; 

 розробка порядку та правил акредитації українських та іноземних 
профільних підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності, що залучаються до здійснення заходів, проектів і програм у 
сфері протимінної діяльності; 

 проведення акредитації українських та іноземних профільних 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що 
залучаються до здійснення заходів, проектів і програм у сфері 
протимінної діяльності; 

 розроблення та регулювання порядку страхування всіх складових, 
учасників операцій з протимінної діяльності, відповідальності третіх 
осіб та відшкодування заподіяної шкоди постраждалим особам де таке 
страхування необхідно здійснити відповідно до стандартів з 
протимінної діяльності; 

 управління інформацією щодо операцій з протимінної діяльності та її 
поширення; 

 управління якістю проведення операцій із протимінної діяльності; 

 залучення до заходів з протимінної діяльності  виконавців, що офіційно 
зареєстровані на території України та акредитовані Національним 
центром з  протимінної діяльності в Україні; 

 підготовка та проведення тендерів (конкурсів) з метою визначення 
виконавців заходів, проектів і програм у сфері протимінної діяльності. 

ГРОМАДСКЕ ОБЬЕДНАНЯ СУБ’ЄКТІВ  ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  УКРАЇНИ 

  Громадске Обьеднанняя  суб’єктів з протимінної діяльності України, це 
незалежна, недержавна, неприбуткова  юридична  особа, яка складається з 
профільних підприємств та установ усіх форм власності,  вітчизняних та 
міжнародних громадських організацій, фондів, страхових організацій. 

Основним завданням Громадского Обедн  суб’єктів з протимінної діяльності 
України є: 

 організація заходів з обговорення питань щодо розробки державної 
політики, короткострокових та довгострокових стратегій у сфері 
протимінної діяльності; 

 проведення моніторингу операцій з протимінної діяльності; 
 внесення пропозицій щодо призначення та відкликання керівного 

складу системи органів з протимінної діяльності. 


