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Електропостачальнику
Повідомляємо Вам:
Відповідно д ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування» 21.051997 р.№ 280/97ВР (далі - Закон) місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ,
міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Згідно
ст. 5 Закону до системи місцевого самоврядування належать виконавчі органи сільської,
селищної, міської ради. Відповідно до ч.1 ст. 73 Закону акти виконавчого комітету міської
ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма
розташованими на відповідній території підприємствами.
Відповідно до п. 1 Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, затвердженого Постановою КМУ від
17.06.2015 р. №409 (далі – Положення) комісія є постійно діючим органом, який утворюється,
зокрема, виконавчим органом міської ради, (далі - місцева комісія) для координації діяльності
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій,
пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування
на них.
Згідно п.п. 9, 10 Типового положення рішення комісії оформляється протоколом, який
підписується головою та відповідальним секретарем комісії. Рішення комісії, прийняті у межах
її повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради №9 від 28.01.2016 р. створено
місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м.
Запоріжжя, затверджено її склад та положення.
Пунктом 11 Протоколу позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя від 16.03.2020 р. №2011(далі –
протокол місцевої комісії) заборонено керівникам, які забезпечують життєдіяльність міста
щодо постачання: водо, тепло, газо та електро послуги, на період дії розпорядження Кабінету
Міністрів України від 03.02.2020 №93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом 2019-nCoV»
не проводити відключення послуг споживачів (населення, об’єкти соціальної інфраструктури
тощо) без узгодження з головою Комісії. Відповідно до п. 17. рішення комісії є обов’язковими
для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території м. Запоріжжя.
Згідно ст. 443 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
від 17.03.2020 р. №530-ІХ порушення правил щодо карантину людей а також рішень органів
місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами тягне за собою
накладення штрафу на посадових осіб від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Таким чином, за своєю природою протокол позачергового засідання місцевої комісії є
рішенням (актом) органу місцевого самоврядування, прийнятим в установленому порядку, на
підставі наданих повноважень, є обов’язковим до виконання підприємствами, установами,
організаціями розташованими в м. Запоріжжі, та за невиконання якого передбачена
адміністративна та кримінальна відповідальність.
-

Разом з тим, зміст п.11 Протоколу позачергового засідання місцевої комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя від 16.03.2020 р.
№2011(далі – протокол місцевої комісії) дозволяє зробити висновок, що до об’єктів соціальної
інфраструктури в загально-правовому розумінні належать об’єкти в галузях, які безпосередньо
пов'язані з забезпеченням нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту,
охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок,
культуру, побутове обслуговування. Тобто до таких об’єктів, зокрема, але не виключно,
належать: гуртожитки, пошта, продуктові та господарські магазини, підприємства транспорту,
заклади освіти та громадського харчування.
При цьому, на підставі протоколу місцевої комісії з 17.03.2020 р. тимчасово (до
скасування обмежувальних заходів) певна категорія таких об’єктів зобов’язана зупинити роботу
пов’язану з загальним користуванням (музеїв, театрів, закладів громадського харчування,
ресторанів, барів тощо). Разом з тим, зупиненням роботи об’єкту обмежується доступ
відвідувачів для користування об’єктом за призначенням, проте діяльність об’єкту може
повністю не припинятися. Наприклад, керівник навчального закладу може встановити режим
роботи працівників у період карантину та запровадити графік роботи працівників, або, керівник
будівельного магазину може посилити охоронний режим об’єкту, а також передбачити інші
особливості роботи закладу, які потребують забезпечення об’єкту послугою з розподілу
електричної енергії.
На підставі вищевикладеного, зважаючи на презумпцію законності протоколу місцевої
комісії (правові акти, що видаються органами державної влади повинні відповідати вимогам
законності, поки не буде встановлено протилежне у встановленому законом порядку,) рішення
органу місцевого самоврядування є обов’язковим до виконання для всього індивідуальновизначеного кола суб’єктів, проте, може бути оскаржено в судовому порядку.
Окрім цього, необхідно зазначити, що місцеві комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій, створені в межах адміністративно-територіальних одиниць
Запорізької області, мають право приймати відповідні рішення в межах своєї компетенції.
Таким чином, до скасування обмежувальних заходів на території Запорізької області та у
зв’язку з відсутністю нормативного визначення поняття «об’єкт соціальної інфраструктури» та
відсутності унормованого переліку таких об’єктів, просимо Вас направляти реєстри на
припинення електропостачання споживачам (юридичні особи, та фізичні особи підприємці), які
узгодженні з головою місцевих Комісій, про що обов’язково вказувати в реєстрах.
У разі відсутності погодження припинення електропостачання споживачам головою
місцевих Комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, вся
відповідальність за можливі наслідки припинення електропостачання споживачам за наданими
Вами реєстрами покладається на Електропостачальника.
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