
 УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від_19.08.2021__№_368__ 
                         м.Покровськ 

 

 

Про утворення  комісії  

з питань евакуації, затвердження  

її складу та Положення про неї 

 

 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 року  №841 «Про 

затвердження вимог Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» (із змінами), 

керуючись вимогами Закону України від 17.11.2020 року № 1009- IX «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності 

органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», статтями 33, 38, 59, 

73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” (зі 

змінами),  виконком міської ради: 

 

ВИРІШИВ: 

1.  Утворити комісію з питань евакуації та затвердити її персональний склад (додаток 

1) 

 

2.  Затвердити Положення  про комісію з питань евакуації  (додаток  2) 

 

3. Рішення виконавчого комітету від 22.09.2016 року № 240 рг «Про утворення 

міської комісії з питань евакуації» зі змінами від 15.06.2017 № 149, від 15.02.2018 № 34 

визнати такими, що втратили чинність. 

 

4. Координацію та контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Шабельника М.М. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Р. Требушкін 

 

 

 



 2 

 

Додаток 1 

      до рішення виконавчого комітету міської ради 

      від _19.08.2021__№_368__ 

 
 

 

 

СКЛАД 

 комісії з питань евакуації 

 

Шабельник 

Микола Миколайович 

 

Зінченко                        

Анатолій Миколайович    

     - 

   

 

     -  

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів, голова комісії з питань евакуації 

 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів , співголова комісії  

 

Бонзюх 

Ірина Павлівна 

 

 

- 

 

начальник УСЗН, заступник голови комісії з питань 

евакуації 

Піхотін 

Олексій Леонідович 

- завідувач сектору  взаємодії з силовими структурами, 

мобілізаційної роботи цивільної оборони та техногенної 

безпеки відділу з питань безпеки, запобігання та виявлення 

корупції  міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії :  

 

Валяєв 

Ігор Станіславович 

  

- начальник територіального центру  та соціальної підтримки 

Покровського РТЦК та СП  (за згодою) 

 

Бородін  

Юрій Васильович 

 

Вакуленко 

Дмитро Володимирович 

 

Візенков 

Дмитро Валерійович   

 

Воротинцева 

Любов Іванівна 

 

Остряніна 

Інеса Леонидівна  

 

-  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

-  

 

 

- 

в.о. головного лікаря КНП «Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування» (за згодою) 

 

начальник станції Покровськ ДП «Донецька залізниця» 

(за згодою) 

 

начальник  Житлово-комунального відділу Покровської 

міської ради 

 

в.о.начальника відділу освіти міської ради 

 

 

головний лікар Комунального підприємства «ЦПМСД» 

Покровської міської ради 

Кінц 

Віталій Володимирович 

 

- начальник ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у Донецькій області 

(за згодою) 

 

Кислий  

Олександр Олександрович 

 

Кухлов  

- 

 

 

- 

начальник КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» 

 

 

т.в.о заступника начальника управління поліції з 
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Максим Володимирович 

 

 

Лазарєв 

Василь Олександрович 

 

превентивної діяльності Покровського РУП ГУНП в 

Донецькій області (за згодою) 

 

завідувач  Покровської міськрайонної філії Державної 

установи «Донецький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України” (за згодою) 

 

Остапчук 

Юлія Сергіївна 

 

 

- 

 

начальник відділу транспорту міської ради 

Пєшкова  

Світлана Василівна 

 

- директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) УСЗН міської 

ради 

 

Порецька 

Юлія Миколаївна 

 

 

Ухова 

Марина Олександрівна  

 

 

Юзипович 

Олена Володимирівна 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

начальник управління фінансово-економічної політики 

Департаменту фінансово-економічної політики та 

управління активами Покровської міської ради 

 

начальник КУ « Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення»  

 

 

директор ПП «КК Комфорт» (за згодою) 

  

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради                                                                                   А.   Жук 
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Додаток 2 

до рішення  виконавчого комітету міської ради 

від_19.08.2021__№_368__ 

 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

Про комісію з питань евакуації 

 

1. Комісія з питань евакуації (далі - евакокомісія) є постійно діючим робочим органом 

виконкому міської ради, який здійснює планування, підготовку і проведення комплексу 

заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів можливого впливу 

наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах міста або області у 

разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіянню шкоди здоров’ю людини. 

Евакокомісія створюється рішенням виконавчого комітету міської ради і 

підпорядковується начальнику цивільної оборони  міста. 

На період підготовки та проведення евакозаходів комісія забезпечується 

позачерговим міжміським телефонним та телеграфним зв’язком. 

Члени комісії на період проведення евакозаходів, якщо цього вимагають обставини, 

забезпечуються спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту. 

2. Евакокомісія у своїй роботі керується нормативно-законодавчими актами України з 

питань захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, директивами 

начальника Цивільної оборони України, розпорядженнями керівника обласної військово-

цивільної адміністрації, розпорядженнями міського голови - начальника цивільної оборони 

та цим Положенням. 

4. Евакокомісія проводить засідання з питань планування, підготовки, організації 

проведення та всебічного забезпечення евакуації населення, приймає відповідні рішення. 

Засідання евакокомісії проводяться в залежності від обстановки, яка склалася, але не рідше 

одного разу на півроку. 

Рішення евакокомісії оформляється протоколом, який підписується головою та 

секретарем комісії. 

5. Основними завданнями евакокомісії є: 

 планування, підготовка і проведення евакуації населення у разі загрози або 

виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час; 

 планування приймання та розміщення евакуйованого населення  своєї області, 

або евакуйованого населення, яке прибуває з інших областей, міст; 

 підготовка населення до проведення евакуаційних заходів; 

 організація оповіщення населення про початок евакуації при виникненні 

надзвичайних ситуацій; 

 вивчення і визначення зон можливих надзвичайних ситуацій на території  

міста; 

 прогнозування можливих наслідків при виникненні надзвичайних ситуацій і 

потреби проведення евакуації населення та вивезення матеріальних цінностей; 

 визначення безпечних районів, розміщення евакуйованого населення і надання 

пропозиції голові обласної  держадміністрації та міському голові про їх закріплення за 

організаціями та об`єктами господарства; 

 підготовка безпечних районів для розміщення евакуйованого населення; 
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 вивчення обставин, що склалася в результаті виникнення надзвичайної 

ситуації, та підготовка пропозицій голові обласної держадміністрації та міському голові для 

прийняття рішення щодо проведення евакуації населення; 

 керівництво організацією та проведенням евакуації населення і вивезенням 

матеріальних цінностей; 

 залучення до виконання евакуаційних заходів  підприємств, установ і 

організацій, сил і засобів спеціалізованих служб цивільної оборони, в залежності від потреби, 

та координація їх дій; 

 контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів для 

забезпечення евакуаційних перевезень; 

 визначення маршрутів руху евакуйованого населення транспортними засобами 

і пішки; 

 організація приймання евакуйованого населення та ведення його обліку; 

 контроль за розміщенням та організацією життєзабезпечення евакуйованого 

населення; 

 взаємодія з іншими органами управління і силами цивільної оборони щодо 

організації та проведення евакозаходів на території міста; 

 організація інформаційного забезпечення; 

 здійснення інших функцій, які пов’язані з покладеними на неї завданнями. 

6. Евакокомісія має право: 

 приводити в готовність всі необхідні сили і засоби та керувати їх діями з 

евакуації населення; 

 залучати для проведення евакозаходів органи управління, сили і засоби 

суб’єктів господарювання (підприємств, установ і організацій) незалежно від форми 

власності; 

 доводити, в межах своєї компетенції, начальникам місцевих служб цивільної 

оборони, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності і 

підпорядкування, завдання з виконання евакуаційних заходів та здійснювати контроль за їх 

виконанням; 

 безкоштовно одержувати від підприємств, установ і організацій незалежно від 

форми власності і підпорядкування, матеріали і документи, необхідні для планування та 

організації евакозаходів; 

 проводити перевірки стану готовності підпорядкованих евакоорганів та служб 

забезпечення до дій за призначенням; 

 приймати рішення, в межах повноважень евакокомісії під час проведення 

евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації. 

7. Організація роботи евакокомісії. 

 Евакокомісія працює згідно з річним планом роботи комісії, який 

затверджується міським головою. Контроль за виконанням рішень комісії покладається на 

секретаря комісії. 

 У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації населення зі 

складу евакуаційної комісії створюється оперативна група, яка розпочинає 

 роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації. 



 6 

 Комісія разом з структурним підрозділом ДСНС в місті та службою зв’язку і 

оповіщення організовує і постійно удосконалює системи зв’язку евакуаційних органів. 

 Комісія розробляє завдання з організації вивезення матеріальних цінностей із 

небезпечних зон в особливий період та доводить їх до підприємств, установ та організацій. 

8. Функціональні обов`язки голови евакокомісії. 

Голова евакокомісії підпорядковується міському голові  – начальнику цивільної 

оборони, особисто керує роботою евакокомісії і відповідає за планування, організацію та 

проведення евакуаційних заходів і за підготовку особового складу комісії та евакоорганів 

області до виконання покладених на них завдань. 

Голова комісії вносить пропозиції щодо чисельного та персонального складу комісії. 

Голова комісії розподіляє обов`язки посадових осіб евакокомісії, визначає ступінь 

відповідальності та завдання начальникам груп забезпечення з питань організації всебічного 

забезпечення евакуації населення. 

Голова евакокомісії: 

здійснює керівництво діяльністю евакокомісії, несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на евакокомісію завдань та прийняття ним рішення, визначає ступінь 

відповідальності посадових осіб евакокомісії; 

здійснює підготовку комісії до виконання евакуаційних заходів при виникненні 

надзвичайних ситуацій; 

організовує роботу евакокомісії з розроблення Плану евакуації населення міста в разі 

загрози або виникнення надзвичайних ситуацій; 

організовує надання допомоги евакуйованому населенню, з питань забезпечення його 

життєдіяльності та соціального захисту; 

бере участь у розробці документів комісії, функціональних обов’язків її членів та 

організації навчання; 

віддає у межах своїх повноважень розпорядження, що є обов’язковими для виконання 

всіма органами управління та керівниками об'єктів господарювання незалежно від форм 

власності. 

9. Заступник голови евакокомісії відповідає за своєчасність розроблення плану 

евакуації населення на випадок можливих надзвичайних ситуацій і коригування його 

щорічно станом на 1 січня поточного року. 

При проведенні евакуації заступник голови евакокомісії координує діяльність груп, 

що входять до її складу, а також організовує чергування членів евакокомісії. 

Під час відсутності голови евакокомісії він виконує його обов'язки. 

10. Секретар евакокомісії підпорядковується голові евакокомісії та його заступнику. 

Секретарем комісії призначається працівник структурного сектору  взаємодії з силовими 

структурами, мобілізаційної роботи цивільної оборони та техногенної безпеки відділу з 

питань безпеки, запобігання та виявлення корупції  міської ради. 

Він відповідає за: 

своєчасне доведення до виконавців розпоряджень голови евакокомісії; 

збір і узагальнення інформації, що надходить; 

облік отриманих евакокомісією та відданих її головою розпоряджень; 

оформлення і реєстрацію документів евакокомісії. 

11. Основними завданнями кожної групи забезпечення евакуаційних  

заходів є: 
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розроблення розділу Плану евакуації населення з питань забезпечення підготовки і 

проведення евакуації населення за своїми напрямами і щорічне його коригування станом на 

1 січня поточного року; 

визначення сил і засобів, необхідних для забезпечення евакозаходів за напрямами та 

подача заявок на поповнення недостатньої кількості матеріальних засобів; 

повне і своєчасне забезпечення груп евакокомісії усіма видами оснащення, 

обладнання робочих місць членів евакокомісії всім необхідним для успішного виконання 

ними своїх обов'язків. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому  ради                                                                                            А. Жук 

 

 

 

 

 

Положення розроблено  відділом з питань безпеки, запобігання та виявлення корупції  

міської ради   

 

                                         

 

 

 

 

 

Начальник відділу з питань безпеки,  

запобігання та виявлення корупції  міської ради                                            І. Телесова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


