
ПРОЕКТ  

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 62 

.05.2019                                                                                      с. Миколаївка 

Про утворення комісії сільської ради з 

питань евакуації населення територіальної 

громади та затвердження положення 

 

Керуючись статтями 40, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 33 Кодексу цивільного захисту України, 

відповідно до «Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 

«Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення 

або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру»  з метою планування, підготовки та організації проведення 

евакуаційних заходів на території Миколаївської сільської ради, виконавчий 

комітет  сільської  ради,  

вирішив: 

 

1. Утворити комісію сільської ради  з питань евакуації у складі згідно з 

додатком 1. 

2. Затвердити Положення про комісію сільської ради з питань 

евакуації (додаток 2). 

3. Затвердити  функціональні обов’язки особового складу  комісії з 

питань евакуації (додаток № 3). 

4. Затвердити перелік документів сільської комісії з питань евакуації 

Миколаївської сільської ради.  

  

Сільський голова                                                         С.САМОТОЙ 

 

 

 

 



 

 

 

І. Керівництво  

1. Голова комісії 

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету № 

62 від 28.05.2019 

 

 

Перший заступник сільського голови Рябуха 

В.С.  

  

2. Заступник голови комісії заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Северин В.М.  

  

3. Секретар комісії  Спеціаліст ІІ категорії сектору ЖКГ, 

благоустрою, охорони навколишнього 

природного середовища, розвитку 

інфраструктури та містобудування Гончаренко 

О.В.  

 

4. Начальник групи Начальники ВПЗ с. Миколаївка ПАТ “Укрпошта” 

(за згодою)  

 5. Член групи Директори сільських Будинків культури, сільських 

клубів та ОДР 

ІІІ. Група обліку евакуйованого населення 

6. Начальник групи Начальник відділу надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Глиненко Л.М.  

7.Члени групи спеціалісти відділу надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Гресь Є.В., Іваненко 

Ю.І., Панова В.Г.  

 

IV. Група транспортного забезпечення евакуаційних заходів 

8. Начальник групи  Начальник відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету) Макшеєва Н.С.  

  

9.Член групи КП «Господар» МСР, Рябоконь М.Г.  

Директори сільськогосподарських підприємств (за 

згодою)  

 

V. Група охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху. 

10 Начальник групи  ДІП (за згодою) Мартиненко О.В.  

11. Член групи  Директори загальноосвітніх закладів 

VI. Група організації розміщення евакуйованого населення в безпечному 

районі. 

ІІ. Група зв’язку і оповіщення 



12. Начальник групи   

13.Члени групи 

В.о.  старост 

Депутати сільської ради 

 

VIІ. Група медичного забезпечення заходів евакуації. 

14. Начальник групи   

       

15.Члени групи 

Директор  АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці с. 

Миколаївка Кіхтенко Н.А.  

Медичний персонал АЗПСМ с. Постольне 

Білінська А.В.  

 

VIIІ. Група забезпечення продуктами харчування та предметами першої 

необхідності при проведенні евакуаційних заходів. 

 

16. Начальник групи               

 

 

 

17.Члени групи 

 

Спеціаліст ІІ категорії сектору ЖКГ, благоустрою, 

охорони навколишнього природного середовища, 

розвитку інфраструктури та містобудування 

Гончаренко О.В.  

робітники з благоустрою виконавчого комітету МСР 

 

IX. Оперативно – рятувальна група при проведенні евакуаційних заходів 

18. Начальник групи  

  

19.Члени групи 

Старший водій  місцевої пожежної охорони Іванов 

В.А.  

Місцева пожежна охорона 

 

X. Група забезпечення радіаційного та хімічного захисту заходів евакуації 

20. Начальник групи 

 

 

21. Члени групи 

Начальник відділу земельних відносин, комунальної 

власності, АПР та розвитку сільських територій 

Обливанцова І.Ю.  

Депутати сільської ради  

 

XІ. Група інженерно – технічного забезпечення заходів евакуації. 

22. Начальник групи  Директор КП «Господар» Рябоконь М.Г.  

23. Член групи Працівники КП «Господар», депутат сільської ради  

 

Секретар виконавчого комітету                                             С. Бідненко  

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 



  Додаток 2 

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                    рішення виконавчого комітету    

                                                                      Миколаївської  сільської ради  

                                                                      28.05.2019 року № 62 

ПОЛОЖЕННЯ 

про сільську комісію з питань евакуації 
 

1. Сільська комісія з питань евакуації (далі – комісія) є тимчасово діючим 

органом при виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради, який 

здійснює планування, підготовку і проведення комплексу заходів щодо 

організованого вивезення (виведення) населення з району можливого впливу 

наслідків надзвичайних ситуацій (далі - НС) та розміщення його в безпечних 

районах у разі виникнення у разі виникнення безпосередньої загрози життю і 

заподіянню шкоди здоров’ю людини. 

 

2. Комісія утворюється рішенням виконавчого комітету  і 

підпорядковується голові комісії з питань евакуації. 

Посадовий та персональний склад комісії затверджується рішенням 

виконавчого комітету. 

 

3. Комісія у своїй роботі керується законодавчими та нормативно – 

правовими актами України з питань планування, підготовки, організації 

проведення і всебічного забезпечення евакуації населення. 

 

4. Організаційне, методичне та інформаційне забезпечення роботи 

комісії здійснює виконавчий комітет сільсьокї ради. 

 

5. Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписується 

головою комісії та її секретарем. 

 

6. Основні завдання сільської комісії з питань евакуації: 

6.1 керівництво організацією і проведенням евакуації населення; 

6.2 організація планування евакуації населення; 

6.3 вивчення обставин, що склалися в результаті виникнення НС та 

підготовка пропозицій сільському голові для прийняття рішення щодо 

необхідності проведення евакуації населення; 

6.4 організація оповіщення населення про виникнення НС та початок 

евакуації; 

6.5 організація забезпечення евакуаційних заходів; 

6.6 організація приймання евакуйованого населення та ведення обліку; 

6.7 контроль за розміщенням та організацією життєзабезпечення 

евакуйованого населення; 



6.9 залучення до виконання евакуаційних заходів служб цивільного 

захисту (далі – ЦЗ), підприємств, установ та організацій; 

6.10 взаємодія з органами управління щодо організації та проведення 

евакуаційних заходів; 

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

завданнями. 

 

7. Сільській комісії з питань евакуації надається право: 

7.1 доводити, у межах своєї компетенції, до керівників служб ЦЗ, 

підприємств, установ та організацій завдання з виконання евакуаційних 

заходів; 

7.2 залучати до проведення евакуаційних заходів сили і засоби суб’єктів 

господарювання незалежно від форми власності; 

7.3 надавати сільському голові пропозиції щодо матеріально – 

технічного, фінансового та інших видів забезпечення при плануванні та 

проведенні евакуаційних заходів; 

7.4 заслуховувати керівників підприємств, установ та організацій про хід 

виконання завдань щодо проведення і забезпечення евакуаційних заходів на 

території ради; 

7.5 приймати рішення, у межах повноважень комісії, щодо проведення 

евакуаційних заходів у разі загрози виникнення або виникнення НС. 

 

8. Голова сільської комісії з питань евакуації має право: 

8.1 приймати рішення у межах наданих повноважень, з питань евакуації 

при загрозі та виникненні НС; 

8.2 затверджувати функціональні обов’язки членів комісії; 

8.3 залучати для вирішення евакуаційних питань при виникненні НС 

транспортні засоби з урахуванням вимог чинного законодавства; 

8.4 вирішувати питання щодо приймання, розміщення і 

життєзабезпечення евакуйованого населення; 

8.5 вносити пропозиції сільському голові щодо заохочення 

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

евакуаційних заходів. 

 

9. Робота комісії здійснюється відповідно до плану заходів ЦЗ сільської 

ради на рік. 

 

10. Засідання комісії проводиться по мірі необхідності. 

 

Секретар виконавчого комітету                                          С. Бідненко  
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