
Проект  

 

УКРАЇНА 

СОЛОМЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

______________________                        № _______________ 

 

Про затвердження Положення про  

комісію з евакуації при  

Солом'янській районній в місті  

Києві державній адміністрації   

 

 

 

Відповідно до статті 33 Кодексу цивільного захисту України, пункту 1 

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»  та 

з метою планування, підготовки та проведення евакуації на території 

Солом’янського району м. Києва у разі загрози виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: 

 

1. Затвердити Положення про комісію з питань евакуації при 

Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації, що додається. 
 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Солом'янської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 16.05.2011 № 311 «Про 

затвердження Положення про евакуаційну комісію Солом`янської районної в 

місті Києві державної адміністрації» зареєстроване у Солом’янському 

управлінні юстиції у м. Києві за №  55/121 від  24.05.2011року. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови та заступника голови Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 
 

 

Голова                   М. Шкуро 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження Солом`янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

                                    №_________                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення 

про комісію з  евакуації при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Комісія з евакуації при Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (далі - Комісія) є тимчасовим органом, який 

утворюється Солом’янською районною в місті Києві державною 

адміністрацією (далі - адміністрація) з метою проведення евакуаційних заходів 

на випадок виникнення надзвичайних ситуацій і в особливий період для 

організованого вивезення (виведення) населення Солом’янського району    

міста Києва (дала – район), майна із місць постійного проживання у разі 

прийняття рішення на проведення евакуації населення при надзвичайних 

ситуаціях мирного часу та в особливий період, яка підпорядковується 

начальнику цивільного захисту (цивільної оборони) Солом’янського району 

міста Києва. 
 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом 

цивільного захисту України, законами України, постановами Кабінету 

Міністрів України, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-

правовими актами та цим Положенням. 

 

1.3. Головою комісії призначається заступник голови адміністрації. 

 

1.4. Склад Комісії затверджується розпорядженням Солом`янської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 
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1.5. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник 

голови  Комісії за дорученням голови Комісії.  
 

1.6. Секретарем Комісії призначається працівник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій Солом`янської районної в місті Києві державної 

адміністрації відповідальний за проведення евакуаційних заходів. 
 

1.7. Члени Комісії виконують обов'язки у складі Комісії згідно з 

посадовими інструкціями основного місця роботи, а також у разі необхідності 

здійснюють заходи затверджені рішенням прийнятим  на засіданні Комісії. 
 

1.8. Робочим органом Комісії, що забезпечує контроль за виконанням її 

рішень є управління з питань надзвичайних ситуацій Солом`янської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 
 

1.9. До виконання завдань Комісії можуть залучатися у встановленому 

порядку спеціалісти різного фаху підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності і підпорядкування (за погодженням з їх 

керівниками), виходячи з характеру і складності вирішуваних питань. 
 

1.10. Транспортне забезпечення під час виконання заходів евакуації 

населення з небезпечних районів здійснюється спеціально призначеним 

транспортом від АТП №1 КП «Київпастранс» згідно нарядів, що виконують 

завдання евакуації населення із небезпечних місць Солом’янського району 

м.Києва у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 
 

ІІ. Основні завдання Комісії 
 

2.1. Координація дій органів управління, сил та засобів територіальної  

підсистеми  єдиної системи цивільного захисту у разі виникнення  надзвичайної  

ситуації  або виявлення  загрози її виникнення, а також під час реагування на 

зазначену ситуацію.  
 

2.2. Розробка плануючих та інших нормативних документів, які 

регламентують здійснення заходів щодо евакуації населення із небезпечних 

місць  району у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 
  

2.3. Розгляд питань щодо підготовки пропозицій стосовно визначення 

завдань у сфері цивільного захисту та інформація про вжиті заходи при 

вирішенні питань евакуації населення із небезпечних місць  району у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій. 
  

2.4. Організація навчань працівників евакуаційних органів підприємств, 

установ та організацій району з питань підготовки і проведення евакуації 

населення із небезпечних місць Солом’янського району у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій в Інституті державного управління у сфері цивільного 

захисту.  
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2.5. Сприяння залученню евакуаційних органів підприємств, установ та 

організацій району при підготовці та проведенню командно-штабних та 

штабних навчань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. 
 

ІІІ. Права Комісії 
 

3.1. Заслуховувати інформацію керівників структурних підрозділів 

адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій розташованих на території Солом’янського району м.Києва з 

питань, що належать до її компетенції, надавати їм відповідні рекомендації. 
 

3.2. Залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до 

евакуаційних заходів на території району сили і засоби територіальної 

підсистеми єдиної системи цивільного захисту (цивільної оборони), сили і 

засоби підприємств, установ і організацій розташованих на території району, 

незалежно від форм власності та підпорядкування, які призначені виконувати 

роботи, пов`язані з проведенням евакуаційних заходів. 
  

3.3. Одержувати від структурних підрозділів адміністрації, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій розташованих 

на території району, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, 

що належать до її компетенції та необхідні для вирішення питань щодо 

евакуаційних заходів. 
  

3.4. Надавати відповідні доручення керівникам підприємств, установ і 

організацій розташованих на території району, незалежно від форм власності та 

підпорядкування, які призначені виконувати роботи, пов`язані з питань 

проведення евакуації населення із небезпечних місць Солом’янського району у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій. 
  

ІV. Обов’язки голови Комісії 
 

4.1. Вести засідання Комісії, приймати рішення в межах її повноважень та 

нести відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань та 

прийнятих рішень. 
 

4.2. Надавати доручення керівникам структурних підрозділів адміністрації, 

органам самоврядування, підприємств, установ та організацій розташованих на 

території району щодо залучення транспортних, медичних та інших сил і 

засобів для проведення евакуації населення із небезпечних місць  району у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій. 
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V. Форма роботи Комісії 
 

5.1. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які 

проводяться згідно з планом її роботи, а також у разі необхідності, але не рідше 

ніж щокварталу.  
 

5.2. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні 

більш як половина її складу.  
 

5.3. Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності  заступник 

голови Комісії або член Комісії відповідальний за напрямок питання.  
 

5.4. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і вважається 

схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на 

засіданні членів комісії.  
 

5.5. Рішення Комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується 

головуючим на засіданні та відповідальним секретарем Комісії. 
 

5.6. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими 

для виконання керівниками структурних підрозділів адміністрації, органами 

самоврядування, підприємств, установ та організацій розташованих на 

території  району.  
 

5.7. Здійснення контролю за виконанням рішень Комісії покладається на 

управління з питань надзвичайних ситуацій Солом'янської районної в          

місті Києві державної адміністрації. 

 

5.8. До виконання завдань Комісії можуть залучатися спеціалісти різного 

фаху для розгляду питань, що належать до їх компетенції (за погодженням з їх 

керівниками), виходячи з характеру та складності вирішуваних питань.  

 

 

Керівник апарату           О. Король 

 


