
yKPAiHA
кАм,янкА_БузькА рАЙоннА дЕржАвнА Ад,{IнIстрАI_ця

РОЗПОРЯДЖЕНН

'Y brY м. Кам'янка-Бузъка йрril M/_rr_
Про районну колtiсiю
з паmань евакуацi'i

Вiдповiдно до вимоГ Кодексу цивiлъного захисту Украiни, поGгановиКабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд З0 жовтн я 201З м 841 -.d;;;;й;;;;
порядку проведення евакуацii у разi загрози виникнення фо виникнення
НаДЗВИЧаЙНИХ СИТУаЧiЙ>>, ЗаКОНУ УкраiЪи пПро мiсцевi д.р*u""i" адмiнiсЙ*,rъ,з метою органiзацiТ належного управлiння евакуацiеrо 

"u..п.ння, матерiальнихi культурних цiнностей 
"u,.p"ropii рчИоrrу, 

---'

1. Утворити районну комiсiю з питань
згiдно з додатком.

евакуацiТ та затвердцти ii склад

2. Затвердити Положення про районну комiсiю з питань евакуацii, Щододаеться.

3, Районнiй KoMiciT з питань евакуацii (М.Мазяр) та сектору з питань
цивiльного захисту районноi державноi адмiнiстрацii (О.Хаба) внести змiни довiдповiдноi документацii.

4. Визнати таким, що втратило чиннiстъ, розпорядження головиКам'янка-Бузькоr районноi державноi адмiнiстрацii вц 08 о.rо.о 2017 ролуNs 67102-08/17 пПро районну евакуацiйну комiсiю>>.

5. Контролъ за виконанням розпорядження покласти на заступника
вноi адмiнiстрацii М.Мазяра.

B.I. Кирилич
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови

районноТ держевноi адмiнiстрацii /
вiд<< /| >wИпlzol7J\Ъ j0! lftУ

ПОЛОЖЕННЯ
про районну комiсiю з питань евакуацii

1. Районна комiсiя з питань евакуацii (далi - комiсiя) е тимчасовим
органом з евакуацiТ районноТ державноi адмiнiстрацii (д*i
райдержадмiнiстрацiя), одним iз пiдроздiлiв управлiння процесом евакуацii -

комплексом заходiв щодо органiзованого вивезення (виведення) населення з

районiв (мiсць), зон можливого впливу наслiдкiв надзвичайних ситуацiй i
розмiщення його у безпечних районах (мiсцях) у разi виникнення
Ь...rо."редньоi загрози життю та заподiяння шкоди ,доро";о людей*(о-i -

евакуацiя).

2. Комiсiя2. Комtсtя з питань евакуацtt створюсться розпорядженням голоqи

райдержадмiнiстрацii на базi райдержадмiнiстрацii для планування, пiдготовки,
органiзацii та проведення евакуацii населення,
евакуйованого населення (далi - заходи з евакуацii).

3. Комiсiя з питань евакуацii вiдповiдае за органiзацiю виконання заходiв
з евакуацii, пiдзвiтна i пiдконтролъна головi райдержадмiнiстрацii.

4. Комiсiя з питань евакуацii керуеться у своiй дiяльностi Конституцiею
УкраiЪи, законами Украiни, актами Президента УкраiЪи i Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни, iншими актами законодавства, розпорядженнями голови

райдержадмiнiстрацii та цим Положенням.

5. Комiсiя з питань евакуацii здiйснюе:

- керiвництво роботою комiсiй з питань евакуацiТ мiськоi, селищних,
сiлъських рад;

t

(виведення) i розмiщення- надання допомоги в органiзацii вивезення
евакуйованого населення у безпечних районах;

- органiзацiю взаемодiТ зi спецiалiзованими службами цивiльного захисту
з питанъ всебiчного забезпечення евакуйованого населення.

6. Основними завданнями KoMicii з питань евакуацii е:

-планування, пiдготовка та органiзацiя проведення евакуацii населення,
матерiальних i культурних цiнностей у разi загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацiй на територii району;

- пiдготовка населення до проведення заходiв з евакуацii;

- пiдготовка пiдпорядкованих органiв з евакуацiТ до виконання завдань;

приймання i розмiщення

I



- органiзацiя оповiщення вiдповiдних органiв управлiння та населення
про початок евакуацii;

- контроль за пiдготовкою та розподiлом ycix видiв транспортних засобiв
для забезпечення евакуацiйних перевезень;

- визначення станцiй, мiсць для посадки (висадки) населення;

- визначення пiших маршрутiв i маршрутiв руху транспортних засобiв;

- приймання евакуйованого населення та ведення його облiку;

- контроль за розмiщенням i життезабезпеченням евакуйованого
населення.

7. Основними функцiями KoMiciT з питань евакуацii е:

1) при плануваннi та пiдготовцi до проведення евакуацii:

- вивчення можливих надзвичайних ситуацiй та прогноз ix наслiдкiв;
tl

- органiзацiя та розроблення планiв евакуацiТ населення району;

- органiзацiя розроблення та погодження планiв евакуацiТ населення

- визначення безпечних районiв (мiсць) розмiщення евакуйованого
населення, подання пропозицiй головi раидержадмlнlстрац1l щодо ix
закрiплення та пiдготовки;

- планування у безпечних районах (мiсцях) приймання, розмiщення,
облiку евакуйованого населення та всебiчного його життезабезпечення;

- контроль за створенням пiдпорядкованих органiв з евакуацii, iх
пiдготовкою та готовнiстю до виконання покJIадених на них завдань;

- органiзацiйно-методичне керiвництво пiдготовкою та перепiдготовкою
кадрiв пiдпорядкованих органiв з евакуацii;

- органiзацiя пiдготовки населення до дiй пiд час проведення заходiв з
евакуацii;

- контроль за пiдготовкою та розподiлом ycix видiв,транспортних засобiв
для забезпечення евакуацiйних перевезень;

- органiзацiя оповiщення органiв управлiння та населення про початок
евакуашiТ;

- контроль за пiдготовкою пунктiв управлiння щодо органiзацii
управлiння та зв'язку пiд час евакуацii;

- органiзацiя iнформацiйного забезпёчення;

- контролъ за виконанням органами виконавчоi влади, мiсцевого
самоврядування, пiдприемствами, установами i органiзацiями, нез€Lгlежно вiд'rk

L



фОР' ВлаСностi i способiв господарювання, завдань щодо створення
НеОбХiдних соцiально-побутових умов для евакуйованого населення,
ЗабеЗпечення iх продуктами харчування i предметами першоi необхiдностi;

- }П{аСТЬ У РОзглядi i опрацюваннi пропозицiЙ щодо органiзацiT
ЗабеЗпечення заходiв з евакуацii, пiдготовки житла, медичних закJIадiв, iнших
об'ектiв;

- органiзацiя взаемодii з органами управлiння i силами цивiльного
захисту щодо органiзацii i проведення заходiв з евакуацii.

2) при органiзацii i проведеннi евакуацii у разi виникнення надзвичайних
ситуацiй:

- ВИЗначення необхiдностi евакуацii населення iз зон надзвичайних
ситуацiй;

- КОНТрОЛЬ За оповiщенrrям населення про початок eBaKyagiТ, Його збором
i формуванням колон;

- керiвництво органiзацiею та проведенням евакуацii населення;

- КОнТРолЬ За дiялънiстю пiдпорядкованих органiв з евакуацii пiд час
ОРГанiЗацii та проведення евакуацii населення, координацiя iх дiяльностi;

- ЗаЛУЧеННЯ Керiвних органiв виконавчоi влади, мiсцевого
СаМОВРЯДУВаНня, сил i засобiв спецiа_гriзованих служб цивiльного захисту,
пiдприемств, установ i органiзацiй незалежно вiд
пiдпорядкування до виконання заходiв з евакуацii;

фор* власностi та

- УТОЧНеННЯ КеРiВникам адмiнiстративних територiй (об'скri") .u"да""
щодо проведення заходiв з евакуацii;

-уточнення безпечних (мiсць) розмiщення
населення, подання пропозицiй

районiв (мiсць) розмiщення евакуйованого
цiй головi райдержадмiнiстрацii щощо t ik

закрiплення та використання;

- УТОЧНеННя пiших маршрутiв, маршрутiв руху транспортних засобiв,
СТаНЦiЙ, МiСць Для посадки (висадки) населення, ik обладнання та пiдготовки;

- контролЬ за пiдготоВкою, готовнiстю та розподiлом ycix видiв
ТРаНСПОРТНИХ ЗаСобiв для забезпечення евакуацiЙних перевезенъ, уточнення
порядку ik використання;

- КОНТРОЛЬ За ОрГанiзацiсю всебiчного забезпечення заходiв з евакуацii;

- ПiДТРимання постiйного зв'язку з органами виконавчоi влади, мiсцевого
самоврядування безпечних раЙонiв, iнформування ix про хiд евакуацiТ;

- контроль за органiзацiею управлiння та зв'язку пiд час евакуацii;

- органiзацiя iнформацiйного забезпечення населення.

З) при прийманнi та розмiщеннi евакуйованого населення:



t-

- органiзацiя та контроль за пiдготовкою безпечних районiв (мiсць)
розмiщення евакуйованого населення;

- органiзацiя та контроль за пiдготовкою i обладнанням станцiй, мiсць
дJUI висадки населення, пiших маршрутiв, маршрутiв руху транспортних
засобiв i порядку iх подачi;

- контроль за пiдготовкою житла, медичних закJIадiв, iнших об'сктiв у
безпечних районах (мiсцях) розмiщення евакуйованого населення;

- органiзацiя та контроль за приЙманням, розмiщенням, веденням облiку
та життезабезпеченням евакуЙованого населення у безпечних раЙонах (мiсцях);

- контроль за створенням необхiдних соцiально-побутових умов для
евакуЙованого населеншI, забезпечення ix продуктами харчування i
предметами першоТ необхiдностi;

- контролъ за розгортанням i дiяльнiстю прийм€Llrьних пунктiв евакуацii
пiд час приймання та розмiщення евакуйованого населення; t:.

- органiзацiя iнформацiйного забезпечення.

8. Комiсiя з питанъ евакуацii мае право: ,q

- ПРиВоДити у готовнiсть Bci тимчасовi органи з евакуацii, необхiднi сили
i засоби та керувати ix дiями пiд час проведення евакуацii населення;

- З€lJIучати до проведення заходiв з евакуацiТ органи управлiння, сили i
Засоби суб'ектiв господарювання (пiдприсмств, установ та органiзацiй)
незалежно вiд форми власностi;

- ДОВОДиТи, В межах своеi компетенцiТ, нач€Lпьникам раЙонних служб
цивiльного захисту, керiвникам пiдприемств, установ, органiзацiй незztлежно
вiд фор' власностi i пiдпорядкування завдання щодо виконання заходlв з
евакуац1l;

- ОДержУВати безоплатно вiд органiв виконавчоi влади, мiсцевого
самоврядування, органiв статистики, пiдприемств, установ та органiзацiй
НеЗ€LЛеЖнО вiд фор' власностi i пiдпорядкування матерiали i документи,
необхiднi для планування та органiзацii заходiв з евакуацiТ;

- вiдпрацьовувати та подавати головi Кам'янка-БузькоТ районноi
Державноi адмiнiстрацii пропозицii щодо матерiально-технiчного та iнших
видiв забезпечення проведення заходiв з евакуацii;

- Заслуховувати керiвникiв органiв мiсцевого самоврядування та суб'ектiв
ГОСПОДарюВання про хiд виконання завдань щодо проведення i забезпечення
заходiв з евакуацii на територiТ КамОянка-Бузького району;

-ПРОВОДиТи перевiрки стану готовностi пiдпорядкованих тимчасових
органiв з евакуацii та служб забезпечення до дiй за призначенням;

- пРиЙмати рiшення в межах повноважень KoMiciT з питань евакуацii щодо
ПРОВеДеННя Заходiв з евакуацii у разi загрози tsиникнення або виникнення
надзвичайноi ситуацii техногенного та природного характеру. l!



9. Склад KoMicii з питань евакуацii визначаеться та призначасться
розпорядженням голови райдержадмiнiстрацiТ з числа вiдповiда-гrьних
працiвникiв райдержадмiнiстрацiТ та служб, якi забезпечують заходи з
евакуацii. ЧисельниЙ склад KoMicii з питанъ евакуацiТ з€tлежить вiд обсягiв
покладених на Hei завдань, можливих надзвичайних ситуацiй, специфiчних
особливостей територii району.

10. Персонаrrьний склад керiвництва KoMicii з питань евакуацii
уточнясться раз на piK (з початку року).

11. Головою KoMicii з питань евакуацiТ призначаеться заступник голови
райдержадмiнiстрацii, який, керуе iT роботою, вiдповiдае за планування,
органiзацiю, проведення евакуацiТ, приймання i розмiщення евакуйованого
населення.

12. Заступник голови KoMicii з питань евакуацii керуе Ii роботою за
окремим дорученням голови у разi його вiдсутностi. t],

13. Секретар KoMicii з питань евакуацii забезпечуе пiдготчрку, скликання,
проведення засiдань KoMicii з питань евакуацii i контроль зu'""*о"анням jT

рiшень.

14. Членами комiсii з питань евакуацii призначаються вiдповiдалънi
працiвники раЙдержадмiнiстрацii та служб, якi забезпечуютч заходи з
евакуацii.

15. За необхiдностi та виходячи з характеру i складностi питань, що
вирiшуються, до виконання завдань KoMicii з питань евакуацiТ з€Lл)лаються
необхiднi фахiвцi.

1б. При необхiдностi негайного проведення евакуацii у складi комiсii"з
ПиТанъ евакуацii створюсться оперативна група, яка розпочинае роботу з
моменту прийняття рiшення про евакуацiю.

17. Комiсiя з питанъ евакуацii при виконаннi покладених на неi завдань
взасмодiе з центральними та мiсцевими органами виконавчоi влади, мiсцеЙго
СаМОВряДУВання, вiдомствами, установами, органiзацiями та iншими
суб'ектами господарювання незаJIежно вiд ik пiдпорядкування i форм
власностi, якi розташованi на територii району.

18. Голова KoMicii з питань евакуацii:

- здiЙснюе керiвництво дiяльнiстю KoMicii з питань евакуацii, несе
Персон€lJIьну вiдповiдальнiсть за виконання покJIадених на комiсiю завдань та
приЙнятi рiшення, визначае ступiнь вiдповiдальностi посадових осiб KoMiciT з
питань евакуацiТ;

- органiзовуе дiяльнiсть KoMiciT з питань евакуацii, пов'язану з

розробленням i здiЙсненням заходiв з . евакуацii на вiдповiднiй територii,
скликае в установленому порядку наради з питань, що входять до iT
компетенцii; 

r

- органiзовус розмiщення та життсзабезпечення евакуйованого населення;



t

- Затверджуе положення про пiдпорядкованi органи з евакуацiТ та
функцiона-гrьнi обов'язки ix працiвникiв;

- керуе пiдготовкою i перепiдготовкою особового складу KoMicii з питань
евакуацii, iнших пiдпорядкованих органiв з евакуацii;

- видае в межах cBoix повноважень розпорядження, що е обов'язковими
дJuI виконання BciMa органами управлiння та суб'ектами господарювання;

-заслуховус посадових осiб органiв управлiння та
господарювання з питань органiзацiТ та проведення заходiв з евакуацiТ;

суб'сктiв

- делегуе своi повноваження на перiод вiдсутностi свосму заступниковi.

19. Члени KoMicii з питань евакуацii та фахiвцi, якi з€Lп)л{аються до
виконання завдань KoMicii з питань евакуацii, забезпечуються мiжмiсъким
телефонним i телеграфним зв'язком позачергово.

20. Кошти на утримання KoMiciT з питань евакуацii не плануютцся. За
членами KoMicii з питань евакуацii на час виконання завдань зберiгастъся
заробiтна плата за основним мiсцем роботи. Оплата працi пiдqrас проведення
евакуацii населення в умовах загрози для життя i здоров'я регулюстьqя
законодавством у кожному конкретному випадку.

21. Транспортне забезпечення членiв KoMicii з питанъ евакуацii та
фахiвцiв, що з€tлучаються до виконання завдань KoMiciT з питань евакуацiТ,
здiйснюеться за рахунок структурних пiдроздiлiв та служб, якi вони
представляють або якi iх залуrають, а пiд час роботи в зонi надзвичаЙноТ
ситуацiТ - спецiально призначеним транспортом формувань, що виконують
завдання з лiквiдацii ii наслiдкiв.

22.

фахiвцiв
Побутове забезпечення членiв KoMicii з питань евакуацii та залученйх
пiд час роботи в зонi надзвичайноi ситуацii здiйснюсться

Держадмiнiстрацiею, яка знаходиться в межах цiеi зони. На час виконання
Завдань з евакуацii, якщо цього вимагають обставини) члени KoMicii з питань
евакуацiТ та заJIученi фахiвцi забезпечуються спецiальним одягом та iншнми
засобами iндивiдуального захисту за рахунок ЩСНС Украiни.


