
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я  

   13.08.2021                                 смт Воскресенське                     № 75 

Про затвердження Положення
про комісію з питань евакуації 
Воскресенської селищної ради

Керуючись  статтями  30,  33  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», частини дев’ятої статті 33 Кодексу цивільного
захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013
року  №  841  «Про  затвердження  Порядку  проведення  евакуації  у  разі
загрози  виникнення  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій»,  наказу
Міністерства  внутрішніх  справ  України  від  10  липня  2017  року  No  579
«Про  затвердження  Методики  планування  заходів  з  евакуації»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2017 року за No
938/30806,  з  метою забезпечення  проведення евакуаційних заходів у разі
загрози  виникнення  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій  виконавчий
комітет Воскресенської селищної ради

       ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  Положення  про  комісію  з  питань  евакуації
Воскресенської селищної ради (Додаток 1).

2.  Затвердити  склад  комісії  з  питань  евакуації  Воскресенської
селищної ради. (Додаток 2)

3.  Вважати  таким  що  втратило  чинність  рішення  виконавчого
комітету  № 71 від 19 жовтня 2018 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                   Тетяна БІЛОЗОР



Додаток 1
до рішення 
виконавчого комітету 
від 13.08.2021  № 75

СКЛАД
постійно діючої комісії з питань евакуації мешканців населених пунктів

Воскресенської селищної ради 

1. Голова комісії Секретар селищної ради Білозор  Тетяна
Петрівна

2. Заступник голови комісії Начальник  відділу
земельних  ресурсів
селищної ради

Белевят
Володимир
Леонідович

3. Секретар комісії Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  селищної
ради

Зябко  Сергій
Васильович

Група обліку та розміщення евакуаційного населення у безпечному місці
4. Начальник групи Керуюча  справами

(секретар)  виконавчого
комітету селищної ради

Манжула
Людмила
Анатоліївна

5. Помічник  начальника
групи  з  обліку
евакуйованого населення

Спеціаліст відділу ЖКГ,
інвестицій та  соціально-
економічного  розвитку
селищної ради

Васюк  Ірина
Володимирівна

6. Помічник  начальника
групи  з  розміщення
евакуйованого  населення
транспортного
забезпечення

Начальник  відділу
«Центр  надання
адміністративних
послуг» селищної ради

Сиванич Тетяна
Євгенівна

Група забезпечення евакуаційних заходів
7. Начальник групи Начальник відділу ЖКГ,

інвестицій та  соціально-
економічного  розвитку
селищної ради

Мельник
Людмила
Євгенівна

8. Помічник  начальника
групи з оповіщення

Адміністратор  відділу
«Центр  надання
адміністративних
послуг» селищної ради

Седнєва  Ольга
Володимирівна

9. Помічник  начальника
групи  з  правового
забезпечення

Державний  реєстратор
«Центр  надання
адміністративних
послуг» селищної ради

Ясляр  Ганна
Вікторівна

10. Помічник  начальника
групи  із  забезпечення

Начальник  фінансового
відділу селищної ради

Цесько  Олена
Сергіївна



продовольством  та
товарами  першої
необхідності

11. Помічник  начальника
групи  з  медичного
забезпечення

Сімейний  лікар
Воскресенської
амбулаторії  загальної
практики  –  сімейної
медицини

Трофіменко
Наталя Іванівна

12. Помічник  начальника
групи  з  матеріально-
технічного забезпечення

Спеціаліст  відділу
бухгалтерського  обліку
та  звітності  селищної
ради

Бурлака  Лілія
Миколаївна

Секретар Воскресенської селищної ради Тетяна БІЛОЗОР



Додаток 2

до рішення 
виконавчого комітету 
від 13.08.2021  № 75

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу комісію з питань евакуації мешканців населених

пунктів Воскресенської селищної ради

1.Загальні положення

1.1. Комісія  з  питань  евакуації  мешканців  населених  пунктів
Воскресенської  селищної  ради  (далі  -  комісія)  є  постійно  діючим органом
Воскресенської  селищної  ради,  який  здійснює  планування,  підготовку  і
проведення  комплексу  заходів  щодо  організованого  вивезення  (виведення)
населення з  районів можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій та
розміщення його в безпечних місцях у разі виникнення безпосередньої загрози
життю і заподіянню шкоди здоров’ю людини.

1.2.  Комісія  у  своїй  роботі  керується  Кодексом  цивільного  захисту
України,  законами  України,  указами  Президента  України,  постановами
Кабінету  Міністрів  України,  керівними  документами  ДСНС  України,
розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, селищного голови,
цим Положенням.

1.3. Комісія створюється у складі голови, заступника, секретаря та членів
комісії.

1.4.  Рішення  комісії  оформлюються  протоколом,  що  підписується
головою комісії та її секретарем.

1.5. Роботою комісії керує її голова – секретар селищної ради, а у разі
відсутності голови комісії – його заступник. 

2. Основними  завданнями  Воскресенської  селищної  комісії  з  питань
евакуації є:

- планування, підготовка і проведення евакуації населення у разі загрози
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій; 

- вивчення  обставин,  що  склалися  внаслідок  виникнення  надзвичайної
ситуації, та підготовка пропозицій для прийняття рішення щодо проведення
евакуації населення;

- вивчення  і  визначення  зон  можливих  надзвичайних  ситуацій  на
території територіальної громади;

- організація  оповіщення  населення  про  виникнення  надзвичайних
ситуацій та початок евакуації;

- підготовка безпечних районів, які визначені для розміщення населення
при  виникненні  надзвичайних  ситуацій  та  організація  всебічного
забезпечення евакуаційних заходів; 

- організація приймання евакуйованого населення та ведення його обліку;
- контроль  за  розміщенням  та  організацією  життєзабезпечення



евакуйованого населення;
- залучення до виконання евакуаційних заходів служб цивільного захисту,

підприємств, установ та організацій в залежності від потреби та координація
їх дій;

- контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів
для забезпечення евакуаційних перевезень;

- надання допомоги підпорядкованим евакуаційним органам у визначенні
станції  посадки  (висадки)  населення  та  маршрутів  руху  евакуйованого
населення транспортними засобами і пішки;

- взаємодія  з  органами  управління  щодо  організації  та  проведення
евакуаційних заходів;

- організація інформаційного забезпечення евакуйованого населення;
- організація навчання членів селищних органів з евакуації та населення з

питань підготовки і проведення евакуаційних заходів;
- здійснення інших функцій, пов’язаних з покладеними на неї завданнями.

3.Комісія з питань евакуації надається право

- доводити у межах своєї компетенції до керівників служб цивільного
захисту, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності
і підпорядкування завдання з виконання евакуаційних заходів;

- безкоштовно  отримувати  від  місцевих  органів  виконавчої  влади,
підприємств,  установ  і  організацій  незалежно  від  форм  власності  і
підпорядкування  документи,  необхідні  для  планування  та  організації
евакуаційних заходів;

- залучати до проведення евакуаційних заходів органи управління, сили
і засоби суб’єктів господарювання незалежно від форм власності;

- надавати  пропозиції  щодо  матеріально-технічного,  фінансового  та
інших  видів  забезпечення  при  плануванні  та  проведенні  евакуаційних
заходів;

- заслуховувати  керівників  суб’єктів  господарювання  про  хід
виконання завдань щодо проведення і забезпечення евакуаційних заходів на
території селища;

- приймати  рішення  у  межах  повноважень  комісії  щодо  проведення
евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

4.Голова комісії має право

- приймати рішення у межах наданих повноважень з питань евакуації при
загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій; 

- затверджувати функціональні обов’язки членів комісії; 
- розподіляти обов’язки посадових осіб комісії, здійснюючи керівництво

діяльності  комісії,  несе  персональну  відповідальність  за  виконання
покладених на комісію завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь
відповідальності посадових осіб комісії;

- залучати  для  вирішення  евакуаційних  питань  при  виникненні



надзвичайних ситуацій транспортні засоби з урахуванням вимог чинного
законодавства;

- вирішувати питання щодо приймання, розміщення і життєзабезпечення
евакуйованого населення;

- вносити пропозиції  щодо заохочення  (нагородження)  осіб,  які  внесли
значний внесок в організацію та виконання евакуаційних заходів.

5.Організація роботи комісії з питань евакуації

Робота  комісії  здійснюється  відповідно  до  плану  заходів  цивільного
захисту селища на рік та річних планів роботи.

Засідання комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу
на півроку.

6. Примірний зміст текстового повідомлення при проведенні 
тимчасової евакуації цивільного населення з небезпечного району (зони)

УВАГА!
Говорить___________________   Термінове повідомлення

У зв’язку з погіршенням погодних умов і необхідністю організації безпеки
у терміни з  по  проводиться  евакуація  населення  з  небезпечної  району
(зони) .

Маршрути безпечного виходу цивільного населення:
перший -__________у район__________;
другий -__________у район__________;
третій -__________у район__________.
Рухайтесь вказаним маршрутом.
Візьміть  документи,  гроші,  питну  воду,  продукти  харчування,

найнеобхідніші речі та медикаменти.
Дітям  дошкільного  віку  вкладіть  у  кишеню  або  пришийте  до  одягу

записку, де зазначте їх прізвище, ім’я та по батькові, домашню адресу, а також
прізвище, ім’я та по батькові батьків, а також контактні телефони.

Якщо  є  змога,  надайте  допомогу  громадянам  похилого  віку,  людям  з
фізичними вадами здоров’я.

За необхідності, зверніться по допомогу до правоохоронців та медичних
працівників.

Секретар селищної ради                             Тетяна БІЛОЗОР


