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Про затвердження Положення 

про евакуаційну комісію  

Святошинського району міста Києва 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку проведення 

евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», 

враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 15 липня 2016 № 565 «Про 

утворення комісії з питань евакуації при виконавчому органі Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)» та з метою вирішення 

організаційних питань щодо роботи комісії з питань евакуації у разі загрози 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій: 

1. Затвердити Положення про евакуаційну комісію Святошинського 

району міста Києва, що додається. 
 

2. Дане розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення. 
 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

 
Голова         В. Каретко 
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Розпорядження Святошинської 
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Положення 

про евакуаційну комісію Святошинського району міста Києва 

 

1. Евакуаційна комісія Святошинського району міста Києва (далі - 

комісія) є тимчасовим органом з евакуації, який відповідає за планування 

евакуації, підготовку населення до здійснення заходів з евакуації, підготовку 

органів з евакуації до виконання завдань, здійснення контролю за підготовкою 

проведення евакуації, приймання і розміщення евакуйованого населення. 

 

2. Комісія координує діяльність всіх евакуаційних органів, які 

створюються на території району для проведення тимчасових евакуаційних 

заходів. 

 

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, 

розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації, іншими нормативно-правовими 

актами та цим Положенням. 

 

4. Основними завданнями комісії є: 

 

4.1. Планування, підготовка і проведення евакуації населення району, 

приймання і розміщення евакуйованого населення. 
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4.2. Надання пропозицій голові Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації для прийняття рішення щодо проведення евакуації 

населення. 

 

4.3. Визначення та підготовка безпечних районів для розміщення 

евакуйованого населення. 

 

4.4. Взаємодія зі спеціалізованими службами цивільного захисту. 

 

4.5. Організація оповіщення населення та початок евакуації, зокрема 

інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, 

розумовою відсталістю, психічними розладами, за місцем проживання. 

 

4.6. Підготовка населення до здійснення заходів з евакуації. 

 

4.7. Контроль за розміщенням та організацією життєзабезпечення 

евакуйованого населення. 

 

4.8. Організація інформаційного забезпечення. 

 

4.9. Здійснення інших функцій, які пов'язані з покладеними на неї 

завданнями. 

 

5. Комісія має право: 

 

5.1. Залучати до виконання евакуаційних заходів сили і засоби 

спеціалізованих служб цивільного захисту та суб'єктів господарювання 

(підприємств, установ та організацій), незалежно від форм власності, до дій за 

призначенням на території Святошинського району міста Києва. 

 

5.2. Перевіряти стан готовності об’єктових органів з евакуації, зокрема і 

тих, що потрапляють у зони можливих надзвичайних ситуацій, до виконання 

завдань. 

 

5.3. Отримувати від підприємств, установ та організацій, незалежно від 

форм власності й підпорядкування, матеріали і документи, потрібні для 

планування та організації заходів з евакуації. 

 

6. Комісію очолює голова, який призначається розпорядженням 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

7. Для забезпечення заходів з евакуації головою комісії з її складу 

формуються групи забезпечення. Кількість груп та їх склад затверджується 

протоколом засідання комісії. 

 

8. Голова комісії:  
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8.1. відповідає за безпосереднє планування, підготовку, організацію і 

здійснення евакуації населення у надзвичайних ситуаціях; 

 

8.2. визначає обов'язки членів комісії; 

 

8.3. визначає керівникам відповідних груп завдання щодо організації 

всебічного забезпечення евакуації, приймання і розміщення населення; 

 

8.4. керує діяльністю комісії, приймає рішення в межах її повноважень і 

несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань та 

прийнятих рішень; 

 

8.5. дає у межах своїх повноважень доручення, що є обов'язковими для 

виконання керівниками суб’єктів господарювання, незалежно від форм 

власності, на території Святошинського району міста Києва; 

 

8.6. голова комісії несе персональну відповідальність за планування 

евакуації на відповідному рівні, підготовку органів з евакуації до виконання 

завдань, здійснення контролю за підготовкою проведення евакуації, приймання 

і розміщення евакуйованого населення. 

 

9. Заступник голови комісії організовує роботу комісії в частині 

планування евакуації населення, забезпечує збір комісії та готовність до 

евакуаційних заходів, координує діяльність груп, що входять до її складу, 

контролює виконання поставлених завдань, під час проведення евакуації 

організовує чергування членів комісії. 

Виконує обов'язки голови комісії в разі його відсутності. 

 

10. Секретар комісії підпорядковується голові комісії та його 

заступникові і несе відповідальність за: 

збір та узагальнення інформації з питань евакуації, що надходить; 

оформлення, реєстрацію та зберігання протоколів комісії. 

 

11. Організація роботи комісії: 

 

11.1. Комісія працює згідно з планом роботи, який затверджує її голова. 

Засідання комісії проводяться за потребою. 

 

11.2. Рішення комісії оформлюються протоколами, які підписуються її 

головою, секретарем та є обов'язковими для розгляду комісіями з питань 

евакуації на об'єктах господарювання Святошинського району міста Києва та 

інших тимчасових органів з евакуації. 
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11.3. Комісія координує роботу комісій з питань евакуації на об'єктах 

господарювання Святошинського району міста Києва та інших тимчасових 

органів з евакуації під час перевірок, навчань і тренувань. 

 

11.4. У разі прийняття рішення про евакуацію населення у безпечні 

райони інших районів міста Києва або областей України, представники комісії 

направляються для організації взаємодії та вирішення питань приймання, 

розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення. 

 

 
Керівник апарату        О. Михайлов 


