
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 05 квітня 2021 року                                                                             № 109 

смт Велика Димерка                                 

 

 

Про створення комісії з питань евакуації 

Великодимерської територіальної громади 

 

З метою організації проведення евакуаційних заходів на території 

Великодимерської територіальної громади у випадку загрози або виникнення 

надзвичайних ситуацій, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 року № 841 «Про 

затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити комісію з питань евакуації Великодимерської територіальної 

громади та затвердити її персональний склад (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про комісію з питань евакуації Великодимерської 

територіальної громади (додаток 2) та функціональні обов`язки основних 

посадових осіб комісії (додаток 3). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Великодимерської селищної ради Губського Миколу Івановича. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                          Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 



Додаток 1                                                                                            

рішення виконавчого комітету 

          Великодимерської селищної ради  

          від  05.04.2021 року  № 109 

 

Склад 

комісії з питань евакуації  

Великодимерської територіальної громади 

 

Голова комісії - заступник голови  Великодимерської селищної ради Губський 

Микола Іванович. 

Заступник голови комісії – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності 

Тугай Андрій Миколайович. 

Секретар комісії – головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної 

діяльності Сікач Марина Юріївна. 

Групи забезпечення евакуаційних заходів та члени комісії: 

 

1. Керівник групи зв'язку та оповіщення – начальник відділу 

документообігу, звернень громадян, внутрішньої політики та зв`язків із 

засобами масової інформації Красіна Світлана Михайлівна. 

2. Керівник групи обліку евакуації населення та інформації – спеціаліст I 

категорії відділу документообігу, звернень громадян, внутрішньої політики та 

зв`язків із засобами масової інформації Бевз Дарина Олександрівна. 

3. Керівник групи організації розміщення евакуйованого населення в 

безпечних районах – завідуючий господарством Лип`явка Олег Миколайович. 

4. Керівник групи транспортного забезпечення – директор КП 

«Великодимерське» Драний Микола Іванович. 

5. Керівник групи забезпечення продуктами харчування та предметами 

першої необхідності – начальник управління фінансів Косенко Оксана 

Василівна. 

6. Керівник групи охорони громадського порядку та безпеки дорожнього 

руху – заступник директора КЗ «Муніципальний центр безпеки» Лизун 

В`ячеслав Вікторович. 

7. Керівник групи медичного забезпечення – сімейний лікар 

Великодимерської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (КНП 

«Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» БРР та БМР) Заушніков Юрій 

Михайлович. 

 

Керуюча справами                                                   Юлія МОСКАЛЕНКО 



Додаток 2                                                                                            

рішення виконавчого комітету 

                                                                                              Великодимерської селищної ради 

                                                                                              від 05.04.2021 року № 109 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про комісію з питань евакуації  

Великодимерської територіальної громади 

 

1. Комісія з питань евакуації Великодимерської територіальної громади 

(далі – комісія) є тимчасовим органом, який здійснює планування, підготовку та 

проведення евакуації населення із зон можливого впливу наслідків 

надзвичайної ситуації або надзвичайної ситуації техногенного чи природного 

характеру на території громади і розміщення його поза зонами дії вражаючих 

факторів джерел надзвичайної ситуації,  а також, здійснює заходи, пов`язані з 

евакуацією матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх 

пошкодження або знищення в мирний час та в особливий період. 

Комісія підпорядковується голові Великодимерської селищної ради. 

 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Кодексом 

цивільного захисту України, розпорядженнями голови Київської 

облдержадміністрації, голови Броварської райдержадміністрації і цим 

Положенням. 

 

3. Основними завданнями комісії є:  

планування, підготовка і проведення евакуації населення, матеріальних та 

культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій у 

мирний час та особливий період; 

планування прийому та розміщення евакуйованого населення та 

організація його всебічного життєзабезпечення, зберігання матеріальних та 

культурних цінностей; 

підготовка населення до проведення заходів з евакуації, його навчання 

діям під час проведення евакуації; 

визначення зон можливих надзвичайних ситуацій на території громади; 

організація оповіщення населення про початок підготовки і здійснення 

заходів з евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій; 

підготовка підпорядкованих органів з евакуації до виконання завдань; 

визначення та підготовка безпечних територій, придатних для розміщення 

евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей; 

взаємодія з органами управління і силами цивільного захисту щодо 

організації та проведення евакуаційних заходів на території громади; 



оцінка обставин, що склалися внаслідок виникнення надзвичайної ситуації, 

та підготовка пропозицій голові для прийняття рішення щодо проведення 

евакуації населення; 

контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів 

для забезпечення евакуаційних перевезень; 

визначення станцій, місць для посадки (висадки) населення та маршрутів 

руху евакуйованого населення транспортними засобами і пішими колонами; 

організація інформаційного забезпечення. 

 

4. Відповідно до покладених завдань, комісія має право: 

доводити у межах своєї компетенції до керівників служб цивільного 

захисту, підприємств, установ та організацій завдання з виконання 

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 сіл 

громади; 

проводити перевірки стану готовності підпорядкованих у селах громади 

комісій з питань евакуації до дій за призначенням; 

приймати рішення у межах повноважень комісії щодо проведення 

евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

5. Комісія утворюється у складі: голови, заступника голови, секретаря, груп 

забезпечення евакуаційних заходів, а саме: групи зв'язку та оповіщення, групи 

обліку евакуації населення та інформації, групи організації розміщення 

евакуйованого населення в безпечних районах, групи транспортного 

забезпечення, групи забезпечення продуктами харчування та предметами 

першої необхідності, групи охорони громадського порядку та безпеки 

дорожнього руху. 

 

6. Комісію очолює заступник голови Великодимерської селищної ради, який 

згідно з розподілом обов’язків відповідає за планування та організацію 

проведення евакуації, приймання і розміщення населення району.  

Секретарем комісії є головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної 

діяльності. 

Посадовий склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради. 

 

7. Голова комісії підпорядковується голові Великодимерської селищної ради, 

особисто керує роботою комісії і відповідає за планування, організацію та 

проведення евакуаційних заходів.  



Голова комісії: 

здійснює керівництво діяльністю комісії, визначає ступінь 

відповідальності посадових осіб комісії; 

організовує роботу комісії з розроблення Плану евакуації населення 

району у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій; 

організовує надання допомоги евакуйованому населенню з питань 

забезпечення його життєдіяльності та соціального захисту; 

здійснює керівництво евакуаційними органами при проведенні евакуації  

населення; 

віддає у межах своїх повноважень розпорядження з питань евакуації 

населення, що є обов’язковими для виконання всіма органами управління та 

керівниками об’єктів господарювання незалежно від форм власності. 

 

8. Заступник голови комісії відповідає за своєчасність і якість розроблення 

планів евакуації населення, графічних документів, контролю за ходом евакуації 

та розміщення населення і матеріальних цінностей в безпечному районі тощо. 

При проведенні евакуації координує діяльність оперативних груп, що входять 

до її складу. 

Під час відсутності голови комісії виконує його обов’язки. 

 

9. Організаційною формою роботи комісії  є засідання, що проводяться у разі 

потреби. 

Засідання комісії проводиться головою комісії або його заступником. 

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві 

третини кількості її членів. 

 

10. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні. У 

разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. 

Рішення комісії оформляються протоколом, який підписує голова та секретар 

комісії. 

Рішення комісії є обов’язковими для підприємств, установ і організацій різних 

форм власності.  

 

11. Організаційно-технічне забезпечення роботи комісії здійснюється 

секретарем комісії. 

 

 

 

Керуюча справами                                                          Юлія МОСКАЛЕНКО 


