
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 24.02.2017 № 28 

м. Золотоноша 

 

Про створення евакуаційної комісії 

виконавчого комітету  

Золотоніської міської ради  

 

 Відповідно до ст. 19 Кодексу цивільного захисту України, з метою 

підтримання цілісної системи  цивільної оборони, організованої евакуації, а 

також  прийому розміщення евакуйованого населення в м. Золотоноші, 

керуючись п.п. 7, 20 ч.4. ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 1. Створити евакуаційну комісію виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради та затвердити її склад і положення про комісію згідно з додатками 

(додаються). 

 2. Затвердити план евакуації населення в м. Золотоноші. У подальшому  

корегування  плану здійснювати один раз на півроку в разі необхідності. 

 3. Дозволити заступнику  голови  евакуаційної комісії при необхідності 

вносити часткові зміни в складі комісії з послідуючим їх затвердженням. 

 4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Масла О.М. та на відділ з питань надзвичайних 

ситуацій (Зубенко С.А.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зубенко 53900 
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Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 24.02. 2017 року № 28 

 

Склад   

евакуаційної  комісії Золотоніського міськвиконкому 

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові   Посада  

Керівництво евакуаційної комісії 

1. Сьомак  

Наталія Олексіївна 

Голова евакуаційної комісії –  

секретар міської ради    

  

2. Шамчук  

Олександр Юрійович 

Секретар комісії – 

головний спеціаліст управління 

економіки  

 

Група оповіщення і зв’язку  

1. Корж  

Сергій Вікторович  

Начальник групи – 

начальник станції №1 районного центру 

телекомунікацій №251 Черкаської філії 

ПАТ «Укртелеком» (за згодою) 

2. Казка  

Станіслав Вікторович  

Інженер І категорії станції №1 районного 

центру телекомунікацій №251 

Черкаської філії ПАТ «Укртелеком» (за 

згодою) 

3. Придворна 

Вікторія Миколаївна   

Диспетчер станції №1 районного центру 

телекомунікацій №251 Черкаської філії 

ПАТ «Укртелеком» (за згодою) 

Група транспортного забезпечення 

1. Козицька  

Ліда Олексіївна  

Начальник групи – 

начальник інженерно-технічного відділу 

управління ЖКГ (за згодою)  

 

2. Кузьменко   

Володимир Васильович   

 

Директор  ПАТ „АТП-17112” (за згодою)  

3. Трубецька  

Неллі Анатоліївна  

Начальник залізничної станції 

Золотоноша 1 (за згодою) 

 

Група планування та обліку  евакуйованого  населення,  

розміщення  матеріальних цінностей 

1. Омельченко   

Максим Олександрович  

Начальник групи –  

головний спеціаліст управління 

архітектури, регулювання забудови та 

земельних відносин  

 

2. Бабенко   

Наталія Борисівна  

Начальник фінансово-господарського 

відділу УЖКГ  
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3. Павлєєв  

Олег Анатолійович  

Начальник сектору Золотоніського 

відділу поліції (за згодою)  

Група забезпечення евакуаційних заходів 

1. Лукомська 

Тетяна Едуардівна 

Начальник групи –  

начальник управління праці та 

соціального захисту населення 

 

2. Давиденко  

Володимир Олексійович  

Голова правління районного  споживчого 

товариства (за згодою)  

 

3. Супрун  

Тарас Володимирович  

Директор КП «Золотоніський міський 

ринок” (за згодою) 

 

 

4. Антонова 

Віра Омелянівна  

Головний лікар КП «Золотоніський 

міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» (за згодою) 

Група охорони громадського порядку  і регулювання руху 

1. Буслов 

Сергій Володимирович  

Начальник групи – 

заступник начальника Золотоніського 

МВП ГПНП в Черкаській області  

 

2. Стадник   

Анатолій Григорович  

Начальник сектору дільничних офіцерів 

поліції (за згодою) 

 

3. Яронний   

Андрій Віталійович  

Дільничний сектору дільничних офіцерів 

поліції (за згодою) 

 

 

Керуючий справами                                 О.В. Тітаренко 
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Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 24.08.2017 року № 28 

  

Положення 

про евакуаційну комісію Золотоніського міськвиконкому 

 

          1. Міська    евакуаційна    комісія    (далі    комісія)    є    постійно    

діючим консультативно-дорадчим органом Золотоніського міськвиконкому, яка 

забезпечує  здійснення державної політики  у  сфері  цивільної оборони,  

координує діяльність  місцевих органів     виконавчої     влади     та     місцевого     

самоврядування, пов'язану евакуаційними заходами при виникненні надзвичайних 

ситуацій. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та Законом 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ДСНС 

України та цим положенням. 

3. Очолює комісію її голова. До складу комісії включаються 

представники місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів 

міністерств та інших центральних  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  

установ  і  організацій,  що функціонують в місті. 

Склад комісії затверджується міським головою. 

4. Комісія діє як в мирний час, так і у воєнний час. 

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань у мирний час: 

5.1. Планує евакуаційні заходи на випадок виникнення надзвичайних 

ситуацій та їх всебічне забезпечення, вивчає характеристики потенційно 

небезпечних об'єктів, можливі наслідки у випадку аварії на них і необхідність 

відселення людей. 

  5.2. Вивчає території міста, що підпадають під затоплення внаслідок 

повені та в зону можливих пожеж, прогнозує можливі наслідки і потребує у 

відселенні населення, вивезенні матеріальних цінностей. 

5.3. Вивчає зону можливого катастрофічного затоплення  при 

зруйнуванні гідротехнічних споруд Дніпровського каскаду на території міста, 

місця розселення потерпілого населення і організацію його всебічного 

забезпечення, місця розміщення матеріальних цінностей. 

5.4. Готує зону для розміщення населення при виникненні надзвичайних 

ситуацій та організовує його всебічне забезпечення. 

5.5. Організовує та проводить евакуацію (прийом) населення та 

вивезення (прийом) матеріальних цінностей при виникненні надзвичайних 

ситуацій. 

5.6. Вивчає можливості транспорту міста для евакуаційних перевезень. 

5.7. Вивчає    обставини,    що    складалися    та   готує    інформацію    

міському голові. 

5.8. Залучає до евакуаційних заходів сили і засоби транспортної, медичної 

служби, служби охорони громадського порядку та інші служби в залежності 

від потреб. 
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5.9. Контролює   і   координує   діяльність   служб   цивільної   оборони, які 

забезпечують   проведення   евакуаційних   заходів   через   їх   представників   в 

евакуаційній комісії. 

5.10. Вивчає і узагальнює інформацію про виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

6. Комісія відповідно до покладених на неї завдань у воєнний час: 

6.1. Готує  і   подає  міському голові пропозиції  щодо захисту, населення 

шляхом евакуації. (/ 

6.2. Організовує евакуацію населення в разі виникнення аварій, катастроф 

та застосування засобів масового ураження. 

6.2.   Організовує   завчасну   евакуацію   населення   із   зони 

катастрофічного затоплення територій міста. 

6.4. Організовує загальну евакуацію населення та матеріальних цінностей 

із зони катастрофічного затоплення територій міста при одержанні розпорядження. 

6.5. Забезпечує прийняття та розміщення населення, що прибуває з 

районів збройних конфліктів та прифронтової смуги; 

6.6. Організовує роботу із забезпеченням транспортних засобів пристроями 

для посадки людей. 

II. Повноваження комісії 

7.  Для виконання покладених завдань комісії надаються такі повноваження: 

7.1. Керівництво організацією всіх евакуаційних заходів як у мирний 

так і воєнний час. 

7.2. Приведення до готовності всіх евакуаційних органів, сил і засобів, 

керівництво їх діями з евакуації в надзвичайних ситуаціях в мирний час і у 

воєнний час. 

7.3. Доведення в межах своєї компетенції завдань керівникам 

підприємств, установ, організацій, що функціонують в місті, незалежно від 

форм власності і підпорядкування з виконання евакуаційних . 

7.4. Одержання від місцевих органів виконавчої влади підприємств, 

організацій і господарств усіх форм власності матеріалів і документів, необхідних 

для організації евакуаційних заходів. 

8. Функціональні обов'язки голови комісії 

Голова   комісії   підпорядкований   начальнику   цивільної   оборони   

міста, особисто керує роботою комісії і відповідає за підготовку її особового 

складу. 

9. Голова комісії зобов'язаний: 

9.1. Укомплектувати і підготувати комісію до виконання евакуаційних 

заходів при виникненні надзвичайних ситуацій. 

9.2. Вивчити  території міста, що попадають в зону можливого зараження 

сильнодіючими отруйними речовинами внаслідок аварій на хімічно 

небезпечних підприємствах; території, що попадають у зону можливих 

пожеж; прогнозувати можливі наслідки і потребу у відселенні населення, 

вивезені матеріальних цінностей. 
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 9.3. Вивчити    зону    можливого    катастрофічного    затоплення 

організацію його всебічного забезпечення, місця розміщення матеріальних 

цінностей. 

 9.4. Брати участь у розробці документів комісії, функціональних 

обов'язків її членів та організації навчання. 

 9.5. Виконувати загальне керівництво евакуаційними органами   в місцях  

НС при евакуації (відселенні)  населення і діяти  разом з комісією з питань                                                            

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міськвиконкому. 

 10. Голова комісії має право: 

10.1. Залучати для евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій будь-

які транспортні засоби згідно з законодавством; 

10.2. Приймати рішення в межах повноважень комісії з питань 

евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій. 

10.3. Вносити пропозиції міському голові про заохочення 

(нагородження) осіб, які внесли значний вклад в організацію та виконання 

евакозаходів. 
 10.4. Делегувати на період евакуації свої повноваження секретарю комісії. 

 

III. Організація роботи 

11. Комісія працює відповідно до плану цивільної оборони міста і річного 

плану роботи. Контроль за виконанням розпорядження покладається на секретаря 

комісії. 

12. У разі виникнення надзвичайних ситуацій при яких необхідно 

евакуювати населення з небезпечних зон, комісія працює разом із міською  

комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в 

повному складі або в складі оперативної групи. 

13. Комісія координує і узгоджує плани приймання і розміщення в місті 

населення евакуйованого із зони катастрофічного затоплення, прифронтових смуг, 

районів збройних конфліктів, а також інших районів. 

14. Комісія разом з відділом з питань надзвичайних ситуацій та службою 

зв'язку і оповіщення організовує та постійно вдосконалює системи зв'язку 

евакуаційних органів. 

І5. Комісія розробляє завдання по вивезенню матеріальних цінностей з 

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

господарств. 

16. Члени комісії на період підготовки та проведення евакозаходів 

забезпечується позачерговим міжміським та телеграфним зв'язком. 

17. Транспортне забезпечення членів комісії під час роботи в зоні 

надзвичайної ситуації покладається на місцеві органи виконавчої влади. 

18. Члени комісії на період проведення евакозаходів, якщо цього вимагають 

обставини, забезпечуються спеціальним одягом та іншими засобами 

індивідуального захисту. 

19. Організація побутового забезпечення членів комісії під час роботи в зоні 

надзвичайної ситуації покладається на місцеві органи виконавчої влади. 
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20. 3а членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна 

плата за основним місцем роботи. 

21. Члени комісії проводять свою роботу без відриву від виконання 

покладених на них трудових обов'язків. 

22. Комісія проводить свої засідання за необхідністю, але не менше 

одного разу на півроку. Рішення приймаються більшістю від складу 

комісії і оформляються протоколом. 

23. Місце роботи комісії - за місцезнаходженням Золотоніського 

міськвиконкому. 

 
 

Керуючий справами                                      О.В. Тітаренко 

 

   

  

 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel

