
 

 



1. Загальні положення 

1.1. Дане положення регулює діяльність Комісії з біобезпеки 

факультету ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного 

університету (далі - Комісія). 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, указами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими 

законодавчими актами України, рішеннями Комісії з біобезпеки та 

біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України, 

Положенням про Полтавський державний аграрний університет (далі -

Університет ), Картахенським протоколом про біобезпеку від 29 січня 2000 

року та цим положенням. 

1.3. Рішення та рекомендації Комісії розповсюджуються на діяльність 

кафедр факультету ветеринарної медицини. 

1.4. Адміністрація Університету сприяє виконанню Комісією її функцій 

та захищає її членів від тиску. 

2. Завдання Комісії 

2.1. Здійснення контролю біобезпеки у навчальній та науковій 

діяльності на факультеті ветеринарної медицини Полтавського державного 

аграрного університету. 

2.2. Прогнозування та виявлення потенційних і реальних загроз 

біологічного походження на факультеті; 

2.3. Розроблення пропозицій щодо забезпечення біобезпеки і 

біологічного захисту у межах діяльності факультету спрямованих на 

підвищення ефективності функціонування систем біобезпеки і біологічного 

захисту відповідно до рішень органів виконавчої влади, 

Держпродспоживслужби у Полтавській області та підприємств, установ і 

організацій у сфері забезпечення біобезпеки та біологічного захисту. 

2.5. Опрацювання питань щодо визначення шляхів, механізмів та 

способів вирішення проблемних питань, що виникають під час діяльності на 

факультеті у сфері забезпечення біобезпеки та біологічного захисту. 

2.6. Участь у забезпеченні здійснення координації та контролю 

виконання рішень координуючих органів України з питань біобезпеки на 

факультеті. 



3. Права Комісії 

1.1. Запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого 

самоврядування, установ, структурних підрозділів факультету необхідну 

інформацію з питань, що належать до її компетенції. 

1.2. Утворювати у разі потреби робочі та експертні групи для вирішення питань 

з біобезпеки на факультеті, за необхідності залучати провідних фахівців. 

1.3. Проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до її 

компетенції. 

1.4. Запрошувати на свої засідання представників кафедр факультету. 

1.5. Взаємодіяти з державними органами, органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями. 

4. Склад Комісії 

До складу Комісії входять: голова, заступник, голови, секретар та інші члени 

Комісії. 

4.1. Голова Комісії є декан факультету ветеринарної медицини : 

> здійснює   керівництво   діяльності   Комісії,   скликає   засідання   

та головує на них; 

> затверджує склад робочих та експертних груп у разі їх утворення ; 

> представляє Комісію у відносинах з державними установами, а також з 

громадськими організаціями. 

4.2. Члени Комісії: завідуючі кафедр ФВМ, Голова ГО «Асоціація 

біобезпеки Полтавської області, Начальник відділу з охорони праці ПДАУ: 

> подають пропозиції щодо внесення  на розгляд Комісії відповідних 

питань; 

'г- забезпечують якісну і своєчасну підготовку матеріалів і документів з питань, 

що належать до компетенції Комісії; 

> беруть участь у засіданнях Комісії, обговоренні і прийнятті відповідних 

рішень . 

5. Форма роботи Комісії 

5.1. Засідання Комісії проводиться за потреби, але не рідше одного разу у пі в 

року. 



 

                             

  
 



 

 

 

 



 
 


