
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про районну комісію з питань евакуації 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 

року № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру», розпорядження голови облдержадміністрації від 14 

лютого 2014 року «Про обласну комісію з питань евакуації» та з метою 

організації планування і проведення евакуаційних заходів для населення (якщо 

виникає безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоров'ю людей): 

 

1. Утворити районну комісію з питань евакуації та затвердити її склад 

згідно з додатком. 

 

2. Затвердити Положення про районну комісію з питань евакуації 

(додається). 

 

3. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад, підприємствам, 

установам та організаціям району привести положення про комісії з питань 

евакуації до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 

року № 841 та цього розпорядження. 

 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 30 травня 2006 року № 198 «Про районну 

евакуаційну комісію» (зі змінами). 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови районної державної адміністрації Бобошка В.М. 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації                О.Д. Власенко 

 

 

 

12 березня 2014 року     м. Прилуки         № 100 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

12 березня 2014  року  № 100 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про районну комісію з питань евакуації   

 

1. Загальні положення 

 

Районна комісія з питань евакуації (далі – комісія) є тимчасово діючим 

органом районної державної адміністрації, який здійснює планування, 

підготовку і проведення комплексу заходів щодо організованого вивезення 

(виведення) населення Прилуцького району з районів можливого впливу 

наслідків надзвичайних ситуацій та розміщення його в безпечних районах у разі 

виникнення безпосередньої загрози життю і заподіянню шкоди здоров’ю 

людини. 

Комісія утворюється розпорядженням голови районної державної 

адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації. 

Комісії підпорядковуються комісії з питань евакуації, які утворені 

виконавчими комітетами сільських, селищних рад, підприємствами, установами 

і організаціями району для організації і проведення евакуації населення району. 

Комісія у своїй роботі керується законодавчими та нормативно-

правовими актами України з питань планування, підготовки, організації 

проведення і всебічного забезпечення евакуації населення. 

Організаційне, методичне та інформаційне забезпечення роботи комісії 

здійснюється відділом з питань цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату 

райдержадміністрації. 

Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписується головою 

комісії та її секретарем. 

 

2. Основними завданнями районної комісії з питань евакуації є: 

 

1) керівництво організацією і проведенням евакуації населення; 

2) організація планування евакуації населення; 

3) вивчення обставин, що склалися в результаті виникнення надзвичайної 

ситуації та підготовка пропозицій голові районної державної адміністрації для 

прийняття рішення щодо проведення евакуації населення; 

4) організація оповіщення населення про виникнення надзвичайних 

ситуацій та початок евакуації; 

5) керівництво та контроль за роботою комісій з питань евакуації, 

утворених виконавчими комітетами сільських, селищних рад, підприємствами, 

установами і організаціями району; 



6) організація забезпечення евакуаційних заходів; 

7) організація приймання евакуйованого населення та ведення його 

обліку; 

8) контроль за розміщенням та організацією життєзабезпечення 

евакуйованого населення; 

9) залучення до виконання евакуаційних заходів органів місцевого 

самоврядування, служб цивільного захисту, підприємств, установ та 

організацій; 

10) взаємодія з органами управління щодо організації та проведення 

евакуаційних заходів;  

11) організація навчання членів утворених органів з евакуації та 

населення з питань підготовки і проведення евакуаційних заходів; 

13) погодження та затвердження планів евакуації підпорядкованих  

комісій з питань евакуації; 

14) здійснення інших функцій, які пов’язані з покладеними на неї 

завданнями. 
 

3. Районній комісії з питань евакуації надається право: 

 

1) доводити, у межах своєї компетенції, до керівників служб цивільного 

захисту, підприємств, установ та організацій завдання з виконання 

евакуаційних заходів; 

2) залучати до проведення евакуаційних заходів органи управління, сили і 

засоби суб’єктів господарювання незалежно від форм власності; 

3) надавати голові районної державної адміністрації пропозиції щодо 

матеріально-технічного, фінансового та інших видів забезпечення при 

плануванні та проведенні евакуаційних заходів; 

4) заслуховувати керівників органів місцевого самоврядування і суб’єктів 

господарювання про хід виконання завдань щодо проведення і забезпечення 

евакуаційних заходів на території району; 

5) проводити перевірки стану готовності підпорядкованих комісій з 

питань евакуації до дій за призначенням; 

6) приймати рішення, у межах повноважень комісії, щодо проведення 

евакуаційних заходів у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

 

4. Голова районної комісії з питань евакуації має право: 

 

1) приймати рішення, у межах наданих повноважень, з питань евакуації 

при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій; 

2) контролювати створення та роботу об’єктових комісій з питань 

евакуації на території району; 

3) затверджувати  функціональні обов’язки членів комісії; 



4) залучати для вирішення евакуаційних питань при виникненні 

надзвичайних ситуацій транспортні засоби з урахуванням вимог чинного 

законодавства; 

5) вирішувати питання щодо приймання, розміщення і життєзабезпечення 

евакуйованого населення; 

6) вносити пропозиції голові районної державної адміністрації щодо 

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

виконання евакуаційних заходів. 

 

5. Організація роботи районної комісії з питань евакуації: 

 

Робота комісії здійснюється відповідно до плану заходів цивільного 

захисту району на рік та річних планів роботи. 

У разі виникнення необхідності надання допомоги об'єктовим комісіям з 

питань  евакуації, зі складу обласної  комісії з питань  евакуації направляються 

оперативні групи.  

Засідання комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного 

засідання на півроку. 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації     Л.В. Нікітченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

12 березня 2014  року  № 100 
 

 

СКЛАД 

районної комісії з питань евакуації  

 

І. Керівництво 

 

Бобошко  

Володимир Михайлович 

- перший заступник голови 

райдержадміністрації, голова комісії 

Шкурат  

Анатолій Михайлович 

- начальник відділу з питань цивільного 

захисту, взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної і мобілізаційної роботи 

апарату райдержадміністрації, заступник 

голови комісії, секретар комісії 

 

II. Група обліку евакуації  і організації розміщення 

населення в безпечному районі 

 

Власенко  

Лариса Миколаївна 

- начальник відділу ведення Державного 

реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації, начальник групи 

Бондаренко  

Сергій Петрович 

- начальник відділу ринків агротехнічних 

послуг, безпеки праці, організації виробництва 

і маркетингу продукції рослинництва, 

тваринництва, інспектор з питань охорони 

праці, пожежної безпеки в безпеки дорожнього 

руху управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, помічник начальника 

групи з питань розміщення евакуйованих по 

населених пунктах 

Журавель  

Дмитро  Анатолійович 

- спеціаліст I категорії відділу ведення 

Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

Карапетян  

Валентина Михайлівна 

- начальник управління статистики в 

Прилуцькому районі, помічник начальника 

групи з питань обліку евакуйованих 

Мусійченко  

Надія Володимирівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації, помічник начальника 

групи з фінансового забезпечення 

 
 



III. Група транспортного забезпечення 

 

Юрасюк  

Олексій Степанович 

- начальник відділу освіти 

райдержадміністрації, начальник  групи 

Ходаковська  

Тетяна Вікторівна 

- в. о. начальника відділу культури, туризму і 

релігій райдержадміністрації, помічник 

начальника групи 

 

IV. Група забезпечення евакуаційних заходів 

 

Мирвода  

Григорій Іванович 

- заступник голови райдержадміністрації, 

начальник управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації, начальник 

групи 

Борисенко Олександр 

Вікторович 

- підполковник міліції, заступник начальника 

МВ (з обслуговування м. Прилуки та 

Прилуцького району) УМВС України в 

Чернігівській області, помічник начальника 

групи по забезпеченню охорони громадського 

порядку та безпеки дорожнього руху 

Бутко  

Наталія Петрівна 

- начальник управління праці 

райдержадміністрації, помічник начальника 

групи по матеріально - технічному 

забезпеченню 

Веремієнко  

Володимир Михайлович 

- начальник Цеху телекомунікаційних послуг 

№ 21 Чернігівської філії ВАТ «Укртелеком», 

помічник начальника групи по забезпеченню 

зв’язком і оповіщенню 

Заєць  

Володимир Петрович 

- головний лікар Прилуцької центральної 

районної лікарні, помічник начальника групи по 

медичному забезпеченню 

Корнієнко  

Валентина Сергіївна 

- начальник відділу економічного розвитку 

райдержадміністрації, помічник начальника 

групи по забезпеченню продуктами харчування 

Кожушко  

Євген Дмитрович 

- начальник філії «Прилуцька ДЕД» ДП 

«Чернігівоблавтодор», помічник начальника 

групи з питань інженерного забезпечення 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                      Л.В. Нікітченко 


