розпорядItЕння

голови вIльшАнськоi рАйонноi дЕр?ltАвноi АдмIнIстрАцti
кIровогрмськоi оБлАстI
uiд,, 19,, липIlrl
20l7 рокУ
дi 160-р
смт Вiлъпlанка

Про органiзацiiо проведенЕя ?lходiв з евакуацii у районi

Вiдповйно до Кодексу цивiльного захисту Укра'lни, постанов Кабiнеry

MiHicTpiB Укра'iни вiд 30 жовтня 2013 року Nч 841 <Про затвердкення Порядку
пIюведення евакуацii у разi загрози виникнеЕня або виникненвя надзвичайних
сиryацiй техногенною та природного харакtеру)) та вiд 30 листопада 20lб року
}',l! 905 <Про вIlесенця змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд З0
жовтня 2013 року Nэ 841>, на виконtlнЕя розпорядденшI mлови обласноi
державноi адмiнiсцlацiТ вiд l0 липня 2017 року Nч З42-р <Про органiзацiю
проведен}ur заходЬ з евакуацii в областЬ, у зв'язку з кад)овими змiвами та з
vетою удосконzlленRя l1лzlнув:lлня заходiв з евакуацiI у разi виникнення
надзвичайrrrл< сицrацiй у мирIrий час та в особливий перiод:
1. Затвердtтпl:

новий посадовий склад районноi KoMicii з литань еваryацii згiдно з

додатком;

Положення про районну комiсiю з питань евачrацii

(додаеться).

0l

2. Рекомендувати викоцавчим

у

новiй редакцii

KoMiTeTaM селищноi та сiльських рад до

серпня 2017 року на пiдставi Положення про районну комiсiю з питань
евакуацiТ вiдкориryвати та затвердити положення цро селищfiу та сiльськi
KoMiciT з питань евакуацii та у разi необхiдностi поновити склад цих комiсiй.

3.Визнати такими, що втратили чиннiсть, розпоряджеттtrя голови районноi
державноi адмiнiстрацiТ вiд 20 сiчня 2014 року Nэ 8-р <Про органiзацiю
проведеннJr евакуацii населення району
разi загрози виникнення або
виIlикнення надзвичаfuirл< ситуацiй) та вiд 25 квiшя 201б року No 82-р <Про
затвердження скJIадr районноi KoMicii з пrrань евакуацiЬ.

у

4. Концюль за виконанням даного розпорядження покпасти на першого
заступника голови районноТ дерхавноi адмiнiстрацii Нестерова С.А,

П"р-rrf,

головн

"ч"ryrrrпк
районноi державноi адмiнiсrрацii

c.IlEcTEPoB

,Щодаток
до розпоряддення юлови

Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацii
19 липня 2017 Nч 160_р

посАдовIдji скJIАд
районноi KoMiciT з питань евакуачiТ
Го.лова KoMieii

Перший засryпник юлови райоtrноТ державноi адмiнiстрацii
3астчпншк голови KoMicii
Завiдпlач сектору з питань цивiльног0 захисту райдержадмiнiстрацii

СекреIар KoMicii
Головний спецiа,riст загального вiддiлу апараry райдержадмiнiстрацii

Помiчппки голови KoMicii

з питань:

медичпого забезпечепня евакуацiйнпх заходiв

Завiдувач полiклiнiки Вiльшанськоi цеIттр:rпьноi районноi лiкарнi (за

згодою)

торгiшri, харчувапrrя та поб5rгового обслугов5rвапrrя
евак9,йованого паселення

Головний спецiщliст вiддilry економiки та розвитку iнфраструктlри
районноi державноТ адйнiстрацii
соцiального захисry евакуйованоfо цасеJIення

засryпник начмьника управлiння соцiапьного захисlу flаселення

раЙдержадмiнiстрацii

iIrформацiйного забезпечепня
Головний спецiаrriст вiддirry органiзацiйно-iнформацiйноi дiятьностi та
коьтрriкацiй з громадськiстю апараry райдержадмiнiстрачii

забезпечеппя пальпо-мастпльццмп матерiаламц

Головний спецiалiст управлiнrrя агропрмислового

розвитку

райдержадмiчiстрацii

представппк обласrrого вiйськкомаry
Заступник KoMicapa районного вiйськового KoMicapiary
I. Група облilсу евакуйованого населепня

Ila чальrrrrк групrr

Начальник вiдпiлу облiку виборцiв райдержадмiнiстрацiI

Ьеп групп
Головний спецiа.lIiст вiллiлу облiку виборцiв райдержадмiнiстрацii
II. Група оргашiзацii розмiщепrrя еваr<уйовапого населеппя
у безпечкому районi

Начальrrпк групи

Начальник вiддLц

з

питань працi та соцiально-трудовлrх вiдносин

упуавrriння соцiального за(исту населення райдержадмiнiстрачii

IIлеп групп

Головций спецiалiст вiддiлу

з

питань працi та солiально-трудових

вiлносин управлiнrrя соцiа.lьною захисry населення райдержалмiнiстрачiТ

IIl. Група трапспоlrгного забезпечеппя
IIачальrrпк гр5rпrr

Головний спецiаrriст вiддiлу економiки та розвитку iнфрастрl.ктlри
райдержадмiнiстрацiТ

Член групп

Майстер ВйьшанськоI дiльrтицi фiлiI <<,I|,обровеличкiвський райавтодор>

ЩI <Кiровогралоблавтодор> (за згодою)

з

fV. Група охоронц громадського порпдlсу i безпекп дорояшього руху
Начальник групп
Нача:rьник секгору дiльничrтих iнспекторiв Вiльшанського вiддiлення
полiцii Голованiвського вiддiлу полiцiТ ГУ НП Украiни в областi (за згодою)

!Iлен групш
Iнспектор з дорожньою нагляду СППП Вiльшаrського вiддiлення полiцii
Головаrтiвськоrо вiддiлу полiцii ГУ НП Украirти в областi (за згодою)

Y. Група зв'язку та оповiщенпя

Ilачальник групи
Гоповний спецiалiст вiддiлу оргшriзацiйно-iнформацiйноi дiяльностi та
коr"rунiкацiЙ з громадськiспо апараry раЙдержадмiнiстрацii
IIлеп групя
Елек,громонтер станцiйних дiльниць Вiльшанськоi лiнiйноТ дiльницi

Голованiвською цеху телекомунiкацiй
ПАТ <.<Укртелеком> (за згодою).

Керiвппк апараry раf,онноi
дерясавпоi адмiпiстрацii

Л! 5l1

М4

Кiровоградськоi фiлii

о.куIирЕвл

ЗАТВDРДЖЕНО
Розпорядхенrrя голови
В iльшанськоi районноТ

державноТ адмiнiстрацii
19 липrrя 2017 Nэ 160-р

ПОЛОЖЕНIIЯ

про районну KoMicb з питань евакуацii
1. Ще Положення розроблено вiдповiдно до Кодексу цивЬною захисry
Украiни, постанови Кабiнегу MiHicTpiB УкраiЪи вiд З0 жовтня 20l3 року Nч 841

<Про затвердlкення Порялку проведешfi евакуацii у разi загрози виникtlеннrl
або виникнення надзвичайних сиryацiй техногенного та природноm характеру>
iз змiнаirrи, внесеними постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiшл вiд 30 листопада
20lб року J',l! 905 та Положеrтня про обласну комiсiю з питань евакуацii
затвердженого розпорядженЕям голови Кiровоградськоi обласноi державноi
адмiнiстраrii вiд 10 липня 2017 року Л! 342-р <Про органiзацiю проведення
заходiв з евак5rацii в областi>>.
2. Положення визначае скJlад, завдання, повновtDкення i порядок роботи
районноi KoMiciT з mlTaHb eBaKyauiT.
3. Районна комiсiя з питань евакуацii (да;ri - Комiсiя) е постiйно дiючим
робочим органом районноi державноi адмiнiстрацiТ, який вiдповiдае за
I1ланування евакуацii, пiдготовку населення до здiйснення заходiв з евакуацii,
пiдготовку органiв з евакуацii до виконаItня завдань, здiйснення контроJrю за
пiдготовкою проведення евакуацii, приймання i розмiщення евакуйованого
населення, матерiагьlтих i кульryрних цiнностей.
Керiвник KoMicii та iT посадовий скJIад визначаеться розпорядженням
голови рйонноI державноi адмiнiстрацii i пiдпорядковусться головi районноi
державноi адмiнiстрацii.
4. KoMicii п iлпорялковуrоться Bci органи питань eBaKyauiT, якi
створюються на територii райоIrу для органiзацii проведення заходiв з
евакуацii.
5. Комiсiя у своiй роботi к€руеться нормативно-законодавчими актами
УкраiЪи з I]итань захисту н:юеленяя у надзвичаi*лlо< сиryачiях мирноm i
военноIо часу, розпорядженнями голови обласноi державноТ адмiнiстрачiТ,

з

розпорядженЕJrми
положеrшям.

i

голови районноi дерлсавноi а,щлiпiстрацii

та

цд{

6. У невiдкладних випадках у складi KoMicii утворю€ться опоративна
грула, яка розпочинае робоry з моменту rrрийняття рiшення про проведення
евакуацii населення.

7. ,Що сшадl KoMicii входять:
l) гол9ва;
Z, засцдtник голови;

2

3) секрегар;
4) представник районного вiйськовоm KoMicapiary;
5) помiчrrики голови з питань:
медичного забезrrечення евакуацiйвлх заходiв;

торгiвлi, харчуваIrня

та побутового

обслуговуваяня евакуйованого

населення;

соцiального захисгу евакуйованоm населеннJI; забезпеченrrя пально-

мастиilьItими матерiалами; iнформацiйного забезпечення;
6) групи забезпеченля евакозаходiв:
група облiку евакуйованого населення;
група органiзацii розмiценrrя еваryйованого населення

у

безпечному

районi;
група транспортного забезпечення;
fр).па охорони громадського порядц. i безпеки дорожнього р)ту;
група зв'язку та оповiщення.

8. Голова рйонноТ KoMicii з пrrань евакуацii:

1)

здiйсlrюе керiвницгво дiяльнiстю KoMicii, несе персоIrапьну

вiдповiдальнiсть за виконаЕня покJIадених на Комiсiю завдаль та прийнятi нею
рiшенlля, визначае ступiнь вiдповiда,rьностi посадових осiб KoMicii;
2) вносить пропозицiТ цодо кiлькiсного та персонzlльвого склалу KoMicii,
розподiляе обов'язки iT посадових осiб та визначае ст)rпiнь вiдповiдальностi та
завдаItЕя начальникам грlтr забезпечення з питань органiзацii всебiчного
забезпеченrrя евацlацii населення;
3) органiзовуе роботу Koмicii з розроблення (кориryвання) ГЬrану
евакуацiТ ЕаселенIul, MaTepiarbHrx i кульryрних цiнностей у разi залрози
виникнення або виникненЕя надзвичайних сиryацiй, планiв приймання та
розмiщешrя евакуйованого населен}ul, матерiальrrих i культlрних цiнностей на
територiТ району в особливий перiод;
4) контролюе створення органiв з евакуацii у сетrищнiй та сiльських
рааах району;
5) органiзовуе надання матерiагrьноТ допомогL1 евакуйоваttому населенню
з питань забезпечеrшя йою жrггсдiя-льностi та соцiальноm захисту;

6)

органiзовуе розробry (кориryъання)

докlT

фуlткцiона-льних обов'язкiв ii членiв та органiзацii навчання;

7) здiйснюе керiвництво органами

з

*еятiв KoMicii

евакуацii пiд час проведення

евакуацii (приймання) населення;
8) вiддас у межах cBoik повrrоважень розrlоряджеffi{я, якi е обов'язковими
для виконаЕнJr BciMa органами управлiння та керiвниками суб'екгiв
господарюваIrнrr незалежно вiд форм ыracHocTi;
9) згiдно з рiчним планом роботи проводить засiдання районноi KoMiciT з
питань евакуацii щодо удосконалення заходiв з евакуацii та ix транспортного
забезпечення, через секретаря KoMicii з питань евакуацiТ своечасно доводить
ik рiшення,пiдпорядованим органам з евакуацiТ та вiдповiдним органiзацЬм.

з

9. Засryпник mлови KoMicii вiдповiдас за своечаснiсть кориг}ъfirня та
уточнешц fLпану евакуацii населення. матерiшrьнлх та культ)рних цiнностей у
разi загрози виникненItя або виникнеюlя надзвичайних сиryацiй на територii
району та flланiв приймання та розмiщеrтня евакуйоваrrого цаселення,

матерiальяих i кульцrрних цirтностей на територii району в особливий перiод
щороку до 01 березня станом на 01 сiчня пою.шоrc року.
Пiд час проведенrrя евакуацii заступник голови Koмicii координуе
дiяльнiсть грlтl, цо входять до ii скJlаду, а такох( органiзовуе черrування членiв
KoMicii.
Пiд час вiдсуrностi голови KoMicii BiH викопуе його обов'язки.
l0. Секретар KoMicii пiдпорядковуеться головi районноi KoMicii з питань
евакуацii та його заст).пяику.
Секретар KoMicii забезпечуе:
своечасне доведення до виконавцiв розпоряджень голови KoMicii;
збiр i узагальнення iнформацii. шо над(одить;
облiк отриманих Комiсiею та данrо< iT головою розпоряджень;
оформлешlя i ресстрацiю документiв KoMicii.
11. Основними завданнями помiчникiв mлови районноi KoMiciT з питаrrь
еваr<уацii та груп забезпечення евакуацiйних заходiв е:
1) розроблення роздiлiв fIлану евакуацii EaceпeHIuL матерiапьних та
культlрних цiнностей у разi за.рози виникненпя або виникненпя надзвичайнлоl
сиryацiй на територii району та fIлану приймання та розмiщення евакуйованого
населенIul, матерiа.llьних
культlрних цirтностей на териюрii району в
особливий перiод з питань забезпечення пiдготовrоr i лроведення евакуацii за
своiми напрямками та щорiчне i'x корлrгування;
2) визначення сил
засобiв, необхiдних для забезпечення заходiв з
евакуацii за напрямкirми, та подitння заJlвок на попоыtешIя недостатньоi
кiлькостi матерiа-пьних засобiв;
3) органiзацiя забезпечення заходiв з евакуацii пiд час проведення
евакуацii населення i розмiщення в безлечнrтх зонах;
4) узагальнення даних щодо перелiку майна, яке пiдлягас вr,Iвезенню в
безпечнi мiсця розтапцrвання пiд час проведення евакуацii;
5) повне i своечасне забезпеченrrя груп KoMicii yciMa видами оснащення,
обладнання робочих мiсць членiв KoMicii BciM необхiдним дlя успirrшого
виконання цими cBoix обов'язкiв.
12. Групи забезпечення заходiв з евакуацii формуються вiдповiдними
районними спецiа.ltiзованими службами цивiльного захисry у складi начальника
групи i фахiвцiв.
l3, Ф}нкцiональнi обов'язки юлови райоrrноТ Koйcii з питаrь евакуацii
затверд)ý/е голова райоЕноТ державноi адмiяiсцlацii в установленому порядку,
iнпrих посадових осiб - за подirнЕr{м заступника юлови KoMicii затвердrq/е
голова KoMicii.
14. Час на збiр та пiдгоювку KoMicii до роботи у робочий час не повинен
перевиIцувЁти двох годин, у не робочий чzю _ чотирьох годлн з моменту
прийнятtя рiшення про провеленяя емкуацii.

i

i

4
15.

l)

Основними завданнями районноi KoMicii з питань евакуацii е:

i

rроведення евакуацii (приймання i
розмiщеlтня) насепення, матерiальнlл< i ryльтурних цiнностей у разi загрози
планування, пiдготовка

виникнення або виникЕення надзвичайних сиryацiй у мирний та военний час;
2) планування розмiщення евакуйомного населен}ul району в безпечних
районах та органiзацiя приймання еваý/йоваIrих, якi прибувають з irтшю<
територiй;
3) координачй дiй мiсцевих органiв виконавчоi влади та органiв
мiсцевого саI\ловрядування, пов'язаних
розроблеrтням, здiйсненlrям та
всебiчним забезпеченням заходiв щодо органiзацii евакуацii (приймання i
1юзмiщення) населеrтня, матерiапьнtл< та куьryрних цiнностей;
4) органiзацiя оповiщення населенЕя про початок евакуацii у разi
виникнення надзвичайlrих сиryацiй;
5) заrучення
виконанЕя заходiв
еваryацii сил
засобiв
спецiалiзоваяих служб цивiльного захисту та координацiя ix дiй;
б) контроль за пiдготовкою та розподiлом ycix видiв чrвтотраIrспортIIих
засобiв дIя забезпечення евакуацiйних перевезень;
контроль за розмiщенняr.t
органiзацiею житгезабезпечення
евакуйованого населення;
8) взасмодiя з iншили органами управлiння iсилами цивЬьною зirхясry
цодо органiзацii та проведеЕIrя зrrходiв з емryацii на територii району;
9) органiзацiя iнфрмаliйною забезпечення.

з

з

до

7)

i

та

I6. Районна комiсiя з питань евакуацiТ вiдповiдно до покладених на неТ
завдань:
l) у ржимi повсяхденноТ дiяльностi:

органiзовуе та контроJIюе розроблення та погодження rшанiв евакуацii
пiдлорядкованлх органiв з eBaKyauii на територiТ району;
разом з вi.цrовiдними районними спецiалiзомrтими с.lryжбами цивiльного
захисry розробля€ в устаноыIеному порядку, погодrq.е, затверджуе та цороку
коригуе ГIлан евакуацii населення, матерiа;rьних i кульцрнюr цiнностей у разi
загрози виникнення або виникнення надзвичайних сктуацiй на територii
райоку та Плани приймаrrrrя та розмiщення еваýlйовавоtrr населецня,
матерiмьних i кульццlних цiнностей, яке прибувае з небезпечних тqlrюрiй на
териюрЬ району в особrивий перiол;
контолю€ створення, комплекD/вання та пiдлотовку пiдпорядкованих
органiв з евакуацiТ до виконання завдань;
прогнозуе можливi наслiдки у разi виникнення надзвичайних сиryацiй i
потребу проведення еваryацii наоеJIення та вивезенI матерiальнlо< i
кульц4lиrтх цiнностей;
вивчае i 5rгочнюе безпечнi зони рюзмiщенrrя еваконаселення, маршр}.ти
евакуацii, узгоджуе питання приймання, розмiщення та забезпечення
евакуйованого населення рiзrтими видаrr.rи обсrrловlвання;
веде прзр:жунки щодо наявностi iлвтотранспортних засобiв за видаr-rи
танспорту, якlrй задiюсться з метою забезлечеяня еваь7ацii населеrтяя;
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2) у разi отриманням розпоряджешfi яа проведення еваryацii:

Комiсiя здiйсrпос керiвництво органiзацiсю та проведенням еваl?ацii

населенllя i вивезенням матерiальних i кульryрних цiнностей:
голова Koмicii отилý.е завдання на провед€ння еваryацii особисто вiд
голови райоIrноi державноi адмiнiстрачii;
сипlzrл на проведеЕня зzrходiв з евалryацiI доводиться до пiдпорядкоsанt{х
органiв з евакуацii розпорядкенням юлови районноi державЕоТ адмiнiстрацii;
час на розгортання пiдютовrry до роботи KoMicii не повинен
перевицý/вати чотирьох юдин з момеЕгу отримання рiшення flро проведешiя
евакуацii;
Комiсiя переводить орг rи з евакуацii небезfiечrrих територiй (об'екгiв)

i

на цiлодобову робоry (в особливий перiод
евакуацil);

- Bci

пiдпорядкованi органи з

здiйснюс черз помiчникiв mлови KoMicii при взаемодii з вiдловiдвими

районш,rми спецiалiзованими службами цивiльного захисту всебiчне
забезлечення заходiв з eваKyauii;

пiдтримуе постiйний зв'язок i обмiнюегься iнформацiсю з обласною
комiсiею з питань евакуацiТ та з комiсiями з питilнь евакуацii територiй, з яких
здiйснюеться евакуацiя насеrrення, матерiальн}тх i куrьцrрттих цirтностей;
KoHTpoJlKlс рюзмiщення та оргацiзацiю житгезабезпечешrя евацйованою
населенllJI;
збирае i

про хiд виконаrrня заходiв з евакуацii вiд
селищноi, сiльсьlотх комiсiй з питань евакуацii, об'екговrлк органiв з еваrglацi та
надае ii головi районноi державноi адмiнiстрацii.

рагаьнюе iнформацiю

Комiсiя мае право:
1) приводипл в готовнiсть Bci органи з евакуацi, необхiднi сили i засоби
та здiйснювати керiвництво ix дiями з еваryацii населення, матерiмьних i
культурнrтх цiняостей;
2) заlrуrати дlя проведенЕя заходiв з евакуацii оргаrrи улрашliння, сили
i засоби суб'екгiв юсподарюванIul (пiдприемств, установ i органiзацiй)
незалежно вiд форми шасностi;
J) доводt{ги, у межах cBoei компетенцii, начальникам районних
17.

спецiа:riюваних сrryжб цивiльноm захj.lсту, пiдприсмствам, устаЕовам,
органiзацiям, незаJIежно вiд форм власвостi i пiдпорядкування, зitвдання з

виконання заходiв з евакуацii та здйснювати когцlо:rь за ii викоIrанням;
4) безкоlп,говно одерrtg/вати ви мiсцевих органiв виконавчоТ влади,
органiв мiсцевоm самоврядiвапня, пИприсмств, ycT:lHoB i органiзафй
незалежно вiд форми власностi i пiдпорядкування, матерiали i доrg,тr,rенти,
необхiднi д.пя тlлануваrrня та органiзацii заходiв з евакуацii;
5) вiдтrрацьовlъати та надавати mловi районноi державноi адмiнiстрацii
пропозицii щодо матерiально-технiчноrо та iнших видiв забезпеченIrя
IIроведешIя зirходiв з евакуацii;
6) заqryховувати керiвникiв мiсцевпх органiв вяконавчоi влади, органiв
мiсцевого самоврядуванlrя, суб'€ктiв господарюванIlя та пiдпорядкованих

.
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з евакуацii про стан справ з евакотранспортнпх питань на мiсцях
та про хiд вLtконання завдань щодо органiзацii проведення i всебiчного
органiв

забезпечевня заходiв з еваryацii на територiТ району;

7) проводити перевiрки стану готовностi пiлпорядковаяих органiв з

eBalglauii та служб забезпечення до дiй за призначеttням;
8) приймати рiшення в межах повновФкень KoMicii пiд час проведення
заходiв з евакуацii у разi загрози вицикнення або виникненнi надзвичайноi
слrryацii.
18. Органiзацiя роботп районноi KoMicii з rMTaHb eBaKyalii-

Комiсiя працюе згiдно з рiчним планом роботи KoMicii', яrой

затвердr(уеться головою районноi KoMicii з питань еваLтацii.
Керiвниlцво Комiсiею здйсrлос особисm ii голова, а у разi вiдсутностi
голови, зir його доручешIям - заступник голови.
питzlнь ллirrD/вання. пiдгoтовIо,l,
l9. КомiсiЯ проводитЬ засiданяя
органiзацii провед€нЕя та всебiчного забезпечевня евакуацii населення,

з

приймае вiдповiднi рiшенrrя. Засiданrrя KoMiciT проводяться залежно вiд
ситуацii, у разi необхiдностi.

20. Рiшення KoMicii оформляеться протоколом, який

пiдrп,rсуеться

головою та секретарем KoMicii.
21. Рiшення KoMicii прийнятi у межах ii'повновахень, е обов'язковими
дJaя виконання мiсцевими оргаяzrми виконавчоi влади та орг€rllами мiсцевого
сirмовряд/Еrlrкя.
22. Контроль за виконанням рiшень Koмicii покJIадаеться на секретаря

KoMicii.

23. KoMicb концrолюе дiяльнiсть селищноi та сiльських комiсiй з питань
евакуацii та й'екгових евакуацiйних органiв, бере участь у тrроведеннi вавчань
та тре}ц/вань.
24. У разi приймання евакуйованого населення з iнших територiй - у

зони розмiцення еваýйованого населення напраыrяються представники
KoMicii дIя органiзацii взаемодii та вирiшення питавь приймання.
розмiщення та житгсзабезпечення еваý.йовttяоm нircелення, що прибувае-

