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Укладач:    Добрянський В.І. - викладач обласних та міста Запоріжжя 

курсів удосконалення керівних кадрів І категорії  НМЦ ЦЗ та БЖД 

Запорізької області. 

 

Анотація:Методичні рекомендації призначені для підвищення 

кваліфікації у сфері цивільного захисту  посадових осіб місцевих органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, які очолюють 

тимчасові органи з евакуації (комісії з питань евакуації, збірні пункти 

евакуації, проміжні пункти евакуації, приймальні пункти евакуації), та 

секретарів комісій з питань евакуації. 

В Методичних рекомендаціях викладені основні вимоги щодо створення, 

повноважень, завдань, порядку роботи тимчасових органів з евакуації та 

наведені зразки оформлення відповідної документації. 

Методичні рекомендації мають за мету надати допомогу: 

- головам комісії з питань евакуації, начальникам збірних пунктів 

евакуації,  приймальних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації та 

секретарям комісій з питань евакуації; 

- педагогічним працівникам обласних та міста Запоріжжя курсів 

удосконалення керівних кадрів  І категорії НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької 

області при проведенні заняття за визначеною тематикою.  

При розробці методичних рекомендацій враховані вимоги законодавчих 

та нормативно-правових актів України, що стосуються сфери цивільного 

захисту.  

 

ЗМІСТ 

Вступ………………………………………………………………………   2 

1.  Види евакуації ………………………………………………………   3 

2. Тимчасові органи з евакуації, їх функції та завдання ………….…   4   

 3.   Розміщення евакуйованого населення………………………… ….  5 

4. Планування і організація проведення та забезпечення 

евакуаційних заходів…………………………………………………    5 

 5.  Список використаних джерел  ……………………………………..  6 

 6.  Додатки  …………………………………………………………….7-8 

 

Вступ 

 

Законодавчими актами України визначено, що в умовах недостатнього 

забезпечення населення захисними спорудами цивільного захисту в 

населених пунктах, де розташовані об’єкти підвищеної небезпеки,  а також в 

особливий період  основним способом захисту населення є його евакуація і 

розміщення у зонах, безпечних для проживання. 

Згідно статті 2 Кодексу цивільного захистуУкраїни евакуація - це 

організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної ситуації або зони 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?nreg=5403-17&find=1&text=%E5%E2%E0%EA%F3%E0%F6%B3%FF&x=2&y=3#w12
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можливого ураження населення, якщо виникає загроза його життю або 

здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає 

загроза їх пошкодження або знищення. 

Організація проведення евакуації та підготовка районів для розміщення 

евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання 

матеріальних і культурних цінностей покладаються на  місцеві 

держадміністрації, органи місцевого самоврядування та керівників суб'єктів 

господарювання. 

 

1. Види евакуації 

 

Залежно від особливостей надзвичайної ситуації встановлюються такі 

види евакуації: 

1) обов’язкова; 

2) загальна або часткова; 

3) тимчасова або безповоротна. 

Рішення про проведення евакуації приймають: 

1) на державному рівні - Кабінет Міністрів України; 

2) на регіональному рівні - обласні державні адміністрації; 

3) на місцевому рівні – районні  державні адміністрації, відповідні органи 

місцевого самоврядування; 

4) на об’єктовому рівні - керівники суб’єктів господарювання. 

Рішення про проведення евакуації населення із зони радіоактивного 

забруднення приймається місцевими держадміністраціями на підставі 

висновку санітарно-епідеміологічної служби відповідно до прогнозованого 

дозового навантаження на населення або інформації суб'єктів 

господарювання, які експлуатують ядерні установки, про випадки порушень 

у їх роботі. 

У невідкладних випадках, зокрема у разі безпосередньої загрози життю 

та здоров'ю населення, рішення про проведення екстреної евакуації 

населення приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, а за його відсутності - керівник аварійно-рятувальної служби, який 

першим прибув у зону надзвичайної ситуації та має повноваження для 

прийняття таких рішень. 

У разі виникнення надзвичайної ситуації на транспорті під час 

перевезення пасажирів відповідальність за їх евакуацію покладається на 

підприємства, установи, організації, що здійснюють транспортні 

перевезення, та сили цивільного захисту. 

Проведення евакуації забезпечується шляхом: 

- створення на регіональному та місцевому рівні тимчасових органів з 

евакуації, а також органів з евакуації на об'єктах господарювання; 

- розроблення плану евакуації населення; 

- визначення безпечних районів, придатних для розміщення 

евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей; 
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- організації оповіщення керівників суб'єктів господарювання і 

населення про початок евакуації; 

- організації управління евакуацією; 

- життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях його безпечного 

розміщення; 

- участі у командно-штабних навчаннях та об'єктових тренуваннях; 

- навчання населення діям під час проведення евакуації. 

 

2. Тимчасові органи з евакуації, їх функції та завдання 
 

Для планування, підготовки та проведення евакуації у центральних 

органах виконавчої влади,  місцевих держадміністраціях, органах місцевого 

самоврядування та на об'єктах господарювання утворюються тимчасові 

органи з евакуації. 
До тимчасових органів з евакуації належать комісії з питань евакуації, 

збірні пункти евакуації, проміжні пункти евакуації, приймальні пункти 

евакуації. 

Комісії з питань евакуації відповідають за планування евакуації на 

відповідному рівні, 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, матеріальних і культурних цінностей. 

На об'єктах господарювання, що потрапляють у зони можливих 

надзвичайних ситуацій, з чисельністю працюючого персоналу менш, як 50 

осіб комісії з питань евакуації не утворюються, а призначається особа, що 

виконує функції зазначеної комісії. 

Керівник комісії з питань евакуації та її персональний склад 

призначаються органом, за рішенням якого утворені органи з евакуації. 

У невідкладних випадках у складі таких комісій утворюються оперативні 

групи, що розпочинають роботу з моменту прийняття рішення про 

проведення евакуації населення. 

Збірні пункти евакуації призначені для збору і реєстрації евакуйованого 

населення та організації його вивезення (виведення) у безпечні райони і 

розміщуються поблизу залізничних станцій, морських і річкових портів, 

пристаней, маршрутів евакуації, а також на наявних міських площах, у 

відкритих безпечних місцях або безпечних приміщеннях. 

У невідкладних випадках функції збірних пунктів евакуації за рішенням 

керівника комісії з питань евакуації покладаються на оперативні групи. 

  Проміжні пункти евакуації розміщуються на зовнішньому кордоні 

зони надзвичайної ситуації, пов'язаної з радіоактивним (хімічним) 

забрудненням, для пересадки населення з транспорту, що працював у зоні 

надзвичайної ситуації, на дезактивовані транспортні засоби, які здійснюють 

перевезення на незабруднені (незаражені) території. Кількість, нумерація, 

місця  розташування та перелік районів, на території яких розміщуються 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160905.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160905.html
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проміжні пункти евакуації, визначаються місцевими  держадміністраціями та 

органами  місцевого самоврядування. 

Приймальні пункти евакуації розгортаються для приймання, ведення 

обліку евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей та 

відправлення їх до місць постійного (тимчасового) розміщення (збереження) 

у безпечних районах. 

 

3. Розміщення евакуйованого населення 
 

Евакуація населення проводиться у безпечні райони, визначені органом, 

який приймає рішення про проведення евакуації. 

У разі,  коли евакуйоване населення неможливо розмістити у безпечному 

районі, його частина може розміщуватися на території регіону, суміжного з 

небезпечним районом, за погодженням з місцевими держадміністраціями 

такого регіону. 

Порядок розміщення евакуйованого населення визначається місцевою 

держадміністрацією, на території якої планується розміщувати евакуйоване 

населення, за заявкою органу, що приймає рішення про проведення евакуації. 

Евакуйоване населення розміщується у готелях, санаторіях, пансіонатах, 

будинках відпочинку, дитячих оздоровчих таборах та у придатних для 

проживання будівлях підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності. 

Розміщення евакуйованого населення здійснюється за встановленими 

видами та обсягами послуг з його життєзабезпечення. 

Фінансування заходів з евакуації здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених відповідно до вимог законодавства для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, у визначеному Кабінетом Міністрів України 

порядку. 

 

4. Планування і організація проведення та забезпечення 

евакуаційних заходів 

 

На органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та 

керівників об’єктів, які проводять евакуацію населення, покладається: 

планування і проведення  евакуації працівників та членів їх сімей; 

подання до відповідних транспортних органів розрахунків потреби у 

транспортних засобах для вивезення працівників і членів їх сімей до 

безпечних районів; 

контроль за плануванням, підготовкою і проведенням евакуаційних 

заходів підвідомчими об’єктами; 

визначення та підготовка безпечного району для розміщення 

евакуйованих. 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та суб’єкти 

господарювання, які приймають евакуйоване населення: 

- визначають склад відповідних тимчасових органів з евакуації; 
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- забезпечують планування приймання та розміщення 

евакуйованого населення, яке прибуває з небезпечних районів, у будівлях і 

приміщеннях незалежно від форми власності; 

- здійснюють підготовку приймальних пунктів евакуації; 

- обладнають станції, порти, пункти висадки населення, сховища 

для захисту евакуйованого населення; 

- здійснюють контроль за підготовкою житла, медичних закладів, 

інших об’єктів для розміщення і життєзабезпечення евакуйованого 

населення, організацію його обліку; 

- виконують заходи інженерної, медичної, пожежної, радіаційної, 

хімічної розвідок на маршрутах евакуації і у районах (пунктах) розміщення 

населення,  

- організують дозиметричний контроль, спеціальну обробку 

населення, одягу і техніки. 

Планування евакуації проводиться для населення, яке проживає у зонах 

можливого катастрофічного затоплення, небезпечного радіоактивного 

забруднення, хімічного зараження, районах виникнення стихійного лиха 

(масових лісових і торф’яних пожеж, землетрусів, зсувів, паводків, 

підтоплень та інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими 

наслідками), великих аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня загроза 

життю та здоров’ю людей). 

Евакуація населення із зон небезпечного радіоактивного забруднення 

навколо АЕС планується і проводиться залежно від  її потужності у радіусі 

30 км або 50 км. 

Планування заходів з евакуації населення здійснюється за Методикою, 

затвердженою наказом МВС від 10.07.2017 № 579. 
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виникнення  або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері  

цивільного захисту». 

4. Наказ МВС України від 10.07.2017 № 579 «Про затвердження  

Методики планування заходів з евакуації». 

5. Методичні рекомендації щодо планування і порядку проведення 

евакуації населення (працівників) у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного,  природного та воєнного характеру, затверджені наказом МНС 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30806.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160905.html
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України від 07.09.2004 № 44 (із змінами і доповненнями наказом МНС 

України від 08.08.2011 № 809). 

6. Методичні рекомендації з питань організації планування та проведення 

евакуаційних заходів на об’єктах господарської діяльності у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, затверджені наказом МНС України від 07.09.2010 № 

761. 

7. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, том 4: 

“Евакуація населення у надзвичайних ситуаціях” (за загальною редакцією 

В.В. Могильниченка). Київ, 2008. 

 

Додатки: 

№дод

ат-ків 
Найменування документів Стор. 

1 Розпорядження  голови РДА “Про створення комісії з питань 

евакуації”. 

9-10 

2 Розпорядження  голови РДА “Про районну комісіюз питань 

евакуації”. 

11 

3 Положення про районну комісію з питань евакуації. 12-15 

4 Посадовий склад районної комісії з питань евакуації. 16-17 

5 Календарний план роботи комісії з питань евакуації  на  поточний 

рік. 

18-20 

6 Схема  розміщення комісії з питань евакуації (Рекомендації щодо 

відпрацювання). 

21 

7 План евакуації населення  району. 22-37 

8 Перелікпотенційно-небезпечних об’єктів району. 38 

9 Перелікпідприємств та торговельних точок, які 

потрапляють до зони підтоплення. 

39 

10 Схема оповіщення при проведенні евакозаходів. 40 

11 Варіантиоповіщення та повідомлень про виникнення  

надзвичайних ситуацій. 

41-42 

12 Перелік діючих електросирен  _______________ району. 43 

13 Організаційна структура тимчасових органів  з евакуації  району. 44 

14 Перелікзбірних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуації  

та тимчасових пунктів розміщення. 

45-46 

15 Розрахуноквиділення особового складу ____________ РВ  

ГУ НП України в ______________ для охорони 

громадського порядку при проведенні евакуації. 

47 

16 Організаціямедичного забезпечення евакуації населення. 48-49 

17 Розрахуноквиділення особового складу ____________ РВ ГУ ДСНС 

України в _____________  області при евакуації населення. 

50-51 

18 Розрахунок забезпечення евакуйованих продуктами харчування і 

товарами повсякденного вжитку. 

52-53 

19 Розрахунок транспортного забезпечення евакуаційних заходів. 54-55 

20 Донесення про хід евакуації. 56 
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

  

 

 “___ “ ___________ 20___ року                                               №  ____  

 

 Про створення районної  

комісії з питань евакуації 

 

 

На виконання вимог Кодексу ЦЗ України, Постанов КМУ № 841 від  

30.10.2013  “Про затвердження  Порядку проведення евакуації у разі загрози 

виникнення або виникненні надзвичайних ситуацій” (зі змінами згідно 

постанови КМУ  від 30.11.2016 № 905), наказу МВС  від 10.07.2017 № 579 

“Про затвердження  Методики планування заходів з евакуації“   та з метою 

належного забезпечення проведення евакуації населення у разі загрози або 

виникненні надзвичайних ситуацій   

 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити комісію з питань евакуації _____________району (міста 

обласного підпорядкування) в складі (додаток № 1) та затвердити 

Положення про комісію з питань  евакуації (додаток № 2). 

2. Керівникам органів місцевого самоврядування (міст обласного 

підпорядкування, ОТГ, селищ міського типу і сіл) створити відповідно 

міські, селищні та сільські комісії з питань евакуації у складі (додаток № 3) і 

розробити для цих комісій документи згідно з переліком (додаток № 4). 

Термін виконання  –   до   ______    20___  року. 

3. Для прийому еваконаселення та  своєчасної відправки його до місць 

розселення  суб’єктам  господарювання створити: збірні пункти евакуації , а 

при сільських радах приймальні пункти евакуації. 

Керівникам суб’єктів господарювання: _______________ (вказати яких) 

визначити і затвердити склад адміністрації збірного пункту евакуації та 

надати приміщення, яке б відповідало вимогам організаційної структури та 

схеми розміщення збірного пункту евакуації. 

Головам відповідних рад визначити і затвердити склад адміністрацій 

ППЕ  та надати приміщення, які б відповідали вимогам  розміщення 

приймального пункту евакуації. Термін виконання – до ______ цього року. 

Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій _______ району 

(міста) розробити календарні плани  роботи збірного пункту евакуації і 

приймального пункту евакуації та функціональні обов’язки основних 

посадових осіб збірного та приймального евакуаційного пунктів. Термін 

виконання  –  ______ 20___ року. 

4.  Голові комісії з питань  евакуації  ________ району (міста) до ____ 

20__  року розробити та затвердити:  
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план роботи комісії з питань евакуації району (міста) на 20 __ рік;  

план роботи комісії при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій;  

положення про комісію з питань евакуації міста районного 

підпорядкування, ОТГ, селищної та сільської ради; 

інші необхідні документи згідно з переліком, який визначений  згідно з 

рекомендаціями, затвердженими  ДСНС України. 

5. Керівникам суб’єктів господарювання, які мають відомчий фонд або 

найбільша працююча зміна яких становить понад 50 осіб, створити об’єктові 
комісії з питань евакуації, а на інших виконання цих функцій покласти на 
заступника керівника підприємства, установи чи організації або на іншу 
посадову особу. Термін виконання – до_______цього року. 

6. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій району (міста 
обласного підпорядкування) до_______цього року розробити типові 
документи для комісії з питань евакуації суб’єкта господарювання та 
затвердити їх у голови районної (міської) комісіїз питань евакуації. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
начальникавідділу з питань НС району (міста). 

Голова районної держадміністрації      ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2 
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

  

      

_________________                №_________                                           
  

 Про районну комісію 

з питань евакуації 
  

       Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Постанови 

КМУ «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»від 30 жовтня 2013 року 

№ 841(зі змінами згідно постанови КМУ  від 30.11.2016 № 905)  щодо 

методичного забезпечення планування та належного проведення 

евакуаційних заходів: 

  1. Затвердити Положення про районну комісію з питань евакуації 

(додається). 

2.  Затвердити посадовий  склад (додається). 

       3.  Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної 

державної адміністрації від ________ року № _____ «Про районну комісію з 

питань евакуації». 

4.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови районної державної адміністрації ____________________. 

  

  

Голова районної державної адміністрації   ________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 
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Затверджено 

розпорядженням голови 

райдержадміністрації 

від ___________ № ___ 

  

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО РАЙОННУ КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ЕВАКУАЦІЇ 

  

1. Комісія з питань евакуації (далі – комісія) є постійно діючим 

органом районної державної адміністрації, який координує діяльність 

місцевих органів виконавчої влади, пов’язану з евакуаційними заходами при 

виникненні надзвичайних ситуацій. 

2. Комісія у своїй роботі керується Кодексом цивільного захисту 

України,  законами України, указами Президента України, постановами 

Кабінету Міністрів України, керівними документами ДСНС України, 

розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови 

районної державної адміністрації, цим Положенням. 

3. Комісія району створюється у складі голови, заступника, секретаря, 

та членів комісії. 

4. Роботою комісії керує її голова – заступник голови 

райдержадміністрації, а у разі відсутності голови – його заступник. 

5. Голова комісії вносить пропозиції щодо чисельного та 

персонального складу комісії. Персональний склад комісії визначається 

відповідним розпорядженням голови районної державної адміністрації. 

6. Основними завданнями комісії є: 

планування, підготовка і проведення евакуації населення у разі загрози 

або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, 

соціально-політичного та воєнного характеру на території області; 

планування приймання та розміщення евакуйованого населення своєї 

області, або населення, яке прибуває на територію району з інших районів; 

підготовка населення до проведення евакуаційних заходів; 

організація оповіщення населення про виникнення надзвичайних 

ситуацій та початок евакуації; 

вивчення і визначення зон можливих надзвичайних ситуацій на 

території району; 

прогнозування можливих наслідків у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій і потреби проведення евакуації населення та вивезення 

матеріальних цінностей; 

підготовка безпечних районів, які визначені розпорядженнями органів 

виконавчої влади, для розміщення населення при виникненні надзвичайних 

ситуацій та організація всебічного забезпечення евакуйованого населення; 

керівництво організацією та проведенням евакуації населення і 

вивезенням матеріальних цінностей; 
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вивчення обставин, що склалися в результаті виникнення надзвичайної 

ситуації, та підготовка пропозицій голові райдержадміністрації для 

прийняття рішення щодо проведення евакуації населення; 

залучення до виконання евакуаційних заходів органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, сил і засобів 

спеціалізованих служб цивільного захисту в залежності від потреби та 

координація їх дій; 

контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів 

для забезпечення евакуаційних перевезень; 

надання допомоги підпорядкованим евакуаційним органам у 

визначенні станцій посадки (висадки) населення та маршрутів руху 

евакуйованого населення транспортними засобами і пішки; 

організація розроблення, погодження та затвердження планів евакуації 

підпорядкованих органів з евакуації на території району; 

організація приймання евакуйованого населення та ведення його 

обліку; 

контроль за розміщенням та організацією життєзабезпечення 

евакуйованого населення; 

взаємодія з іншими органами управління і силами цивільного захисту 

щодо організації та проведення евакуаційних заходів на території району; 

організація інформаційного забезпечення евакуйованого населення; 

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

завданнями. 

7. Комісія має право: 

в межах своєї компетенції доводити начальникам районних 

спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємствам, установам, 

організаціям незалежно від форм власності і підпорядкування завдання щодо 

виконання евакуаційних заходів; 

безкоштовно одержувати від місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств і організацій незалежно від форм власності матеріали і 

документи, необхідні для планування та організації евакуаційних заходів; 

проводити заходи щодо матеріально-технічного та інших видів 

забезпечення евакуації на підвідомчій території; 

проводити перевірки стану готовності органів з евакуації до дій за 

призначенням; 

в межах своїх повноважень приймати рішення в ході проведення 

евакуації щодо здійснення евакуаційних заходів; 

заслуховувати на засіданні комісії керівників органів управління, 

посадових осіб з питань ЦЗ суб’єктів  господарювання стосовно організації 

та проведення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

8. До складу комісії входять: 

голова комісії; 

заступник голови; 
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секретар; 

група зв’язку та оповіщення; 

група обліку евакуації населення та інформації; 

група транспортного забезпечення; 

група організації розміщення евакуйованого населення у безпечному 

районі; 

група медичного забезпечення; 

група забезпечення охорони громадського порядку; 

група забезпечення торгівлі та предметами першої необхідності; 

група забезпечення евакуаційних заходів. 

9. Функціональні обов’язки голови комісії з питань евакуації: 

голова  комісії з питань евакуації підпорядковується голові районної 

державної адміністрації, особисто керує роботою комісії і відповідає за 

планування, організацію, підготовку керівного складу органів з евакуації та 

проведення евакуаційних заходів. 

Голова комісії: 

розподіляє обов’язки посадових осіб комісії, здійснюючи керівництво 

діяльністю комісії, несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на комісію завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь 

відповідальності посадових осіб комісії; 

організовує роботу комісії з розроблення Плану евакуації населення 

району на надзвичайні ситуації мирного часу та на особливий період; 

здійснює підготовку комісії до виконання евакуаційних заходів у 

надзвичайних ситуаціях; 

організовує заходи з надання допомоги евакуйованому населенню з 

питань забезпечення його життєдіяльності та соціального захисту; 

бере участь у розробці документів комісії, функціональних обов’язків її 

членів та організації навчання. 

10. Організація роботи комісії з питань евакуації. 

Комісія працює згідно з її річним планом роботи. 

Контроль за виконанням рішень комісії покладається на секретаря 

комісії. 

У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації населення 

з небезпечних зон НС у складі комісії створюються оперативні групи, які 

розпочинають роботу з моменту прийняття рішення про проведення 

евакуації. 

Комісія разом з відділом з питань надзвичайних ситуацій 

райдержадміністрації та районною службою зв’язку і оповіщення організовує 

і постійно удосконалює систему зв’язку тимчасових органів  з евакуації. 

Комісія здійснює планування заходів щодо вивезення матеріальних 

цінностей із небезпечних зон НС та доводить їх до підприємств, установ та 

організацій.Після отримання рішення (сигналу) на проведення евакуації 

комісія уточнює завдання керівникам органів з евакуації щодо порядку 

проведення евакуаційних заходів. 
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У безпечні райони, в яких планується розміщення евакуйованого 

населення, направляються представники комісії для вирішення питань 

приймання, розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення. 

Члени комісії на період підготовки та проведення евакуаційних заходів 

забезпечуються позачерговим міжміським телефонним та телеграфним 

зв’язком. 

Організація транспортного та побутового забезпечення членів комісії 

під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на місцеві органи 

виконавчої влади. На період проведення заходів з евакуації члени комісії 

забезпечуються спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального 

захисту. 

За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна 

плата за основним місцем роботи. 

Засідання комісії проводяться залежно від обставин, але не менше 

одного разу на півріччя. Рішення комісії приймається відкритим 

голосуванням більшістю голосів із числа її членів та оформляється 

протоколом. 
  

 

Начальник відділу з питань НС 

райдержадміністрації       ________________ 
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Додаток  4 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження 

голови_____________районної в місті 

____________ державної адміністрації  

від _______________20__ № ___ 

(у редакції розпорядження голови  

____________ районної в місті ______ 

державної адміністрації 

від  ____________  №  ______  ) 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

комісії з питань евакуації ______________ району м. ______ 

 

Голова комісії  – заступник голови ___________ районної в 

місті _________ державної адміністрації 

Заступник голови 

комісії 

 – начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій _____________ районної в місті _____ 

державної адміністрації 

Секретар комісії  – головний спеціаліст відділу з питань НС 

районної в місті ______ державної 

адміністрації 

Члени комісії:  

Керівник групи зв’язку 

та оповіщення 

 – головний спеціаліст відділу з питань НС 

______ районної в місті ______ державної 

адміністрації 

Помічник керівника 

групи 

 –  черговий оператор комунального 

підприємства «Керуюча дирекція _________ 

району м. ______» 

Керівник групи обліку 

евакуйованого 

населення (працівників) 

та інформації 

 – керівник групи обліку основних засобів та 

матеріалів комунального підприємства 

«Керуюча дирекція ____________ району 

м. _______» 

Помічник керівника 

групи 

 – бухгалтер старшої категорії комунального 

підприємства «Керуюча дирекція __________ 

району м. _______» 

Керівник групи збору, 

відправлення та супро-

водження евакуйованих 

 – бухгалтер І категорії комунального 

підприємства «Керуюча дирекція 

_____________району м. ______» 

Помічник керівника 

групи 

 – бухгалтер І категорії централізованої 

бухгалтерії комунального підприємства 

«Керуюча дирекція ________району м. 

______». 
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Керівник групи роз-

міщення евакуйованого 

населення у безпечних 

районах (місцях) 

 – начальник управління освіти _____________ 

районної в місті _____________ державної 

адміністрації 

Помічник керівника 

групи 

 – директор школи-інтернату № __ 

(вул. ______, __) 

Помічник керівника 

групи 

 – директор школи № __ (вул. __________,___) 

Помічник керівника 

групи 

 – директор школи № __ (вул. __________,___) 

Керівник групи транс-

портного забезпечення 

евакуації та перевезень 

 – директор АП № __ комунального підприєм-

ства “Міськпастранс” (за згодою) 

Помічник керівника 

групи 

 – начальник відділу безпеки руху та 

надзвичайних ситуацій АП № 2 комунального 

підприємства “Міськпастранс” (за згодою) 

Керівник групи охорони 

громадського порядку і 

безпеки дорожнього 

руху 

 – заступник начальника _________________ 

РУ ГУНП України  в Запорізькій області в м. 

____ – начальник міліції громадської безпеки 

(за згодою) 

Керівник групи медич-

ного, санітарно-гігієніч-

ного та протиепідеміч-

ного забезпечення 

 – головний  лікар лікарні №  ____________  

м. ________________ . 

Помічник керівника 

групи 

 – директор комунального некомерційного 

підприємства «Консультативно-діагностичний 

центр ________________ району м. _______» 

Помічник керівника 

групи 

 – директор комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 ____________ району 

м. ________» 

Помічник керівника 

групи 

 – заступник головного лікаря  відділу 

______________ міжрайонного управління ГУ 

Держсанепідемслужби у м. ______ (за згодою) 

Керівник групи 

організації забезпечення 

продуктами харчування 

та предметами першої 

необхідності 

 – начальник відділу торгівлі та споживчого 

ринку _____________- районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Помічник керівника 

групи 

 - голова правління ПАТ «_______» (за згодою) 

 

Заступник голови______________ районної в місті ________ 

державноїадміністрації              ______________________________ 
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Додаток 5 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

заступник голови ________ 

районної в місті ________ 

державної адміністрації – голова 

комісії з питань евакуації 

____________________________ 

„_____”_____________20__ року 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

роботи комісії з питань евакуації (ЕК)  

_______________ району м. ______ на 20__ рік 

 
№ 
з/п 

Найменування заходів Час 

виконання 
Виконавці При-

мітка 
1. Під час повсякденної діяльності 

1. Розроблення документів комісії з питань 

евакуації 
Завчасно Відділ з  питань  НС, 

голова КзПЕ 
 

2. Комплектування КзПЕ особовим складом, 

розроблення для нього функціональних 

обов’язків. 

Завчасно Відділ з питань НС, 

голова КзПЕ 
 

3. Визначення планової кількості 

евакуйованого населення, працівників 

суб’єктів господарювання (СГ), складання 

списків на евакуацію. 

Завчасно Група обліку 

евакуйованих, 
керівники СГ. 

 

4. Складання переліків майна, що підлягає 

евакуації, планування питань транспортного 

забезпечення вивезення матеріальних 

цінностей СГ, організації навантаження і 

розвантаження  транспортних  засобів. 

Завчасно Голова КзПЕ, група 

вивезення майна  
 

5. Організація взаємодії з міською комісією. Постійно Голова КзПЕ  
6. Установлення і підтримання зв’язку із 

керівництвом автотранспортних 

підприємств, які забезпечують евакуацію 

населення 

Постійно Голова КзПЕ, 

представники КзПЕ на 

пунктах  посадки 

 

7. Уточнення питань транспортного 

забезпечення евакуаційних заходів. 
Завчасно Голова КзПЕ  

8. Уточнення місцезнаходження збірних 

пунктів евакуації (ЗПЕ). 
Завчасно Голова КзПЕ  

9. Проведення рекогносцирування: пунктів 

посадки; маршрутів руху. 
Завчасно ГоловаКзПЕ, керівники 

груп та члени  КзПЕ 
 

10. Визначення і підготовка приміщень для 

роботи КзПЕ 
Завчасно Голова КзПЕ, члени 

КзПЕ 
 

11. Коригування документів КзПЕ 2 рази на 

рік 
Голова КзПЕ, члени 

КзПЕ 
 

12. Проведення занять і тренувань з членами 

КзПЕ 
Згідно з 

розкладом 

занять 

Голова КзПЕ  

13. Виготовлення необхідних покажчиків, 

табличок і нарукавних пов’язок для членів 

Завчасно Голова КзПЕ,  

члени КзПЕ 
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№ 
з/п 

Найменування заходів Час 

виконання 
Виконавці При-

мітка 
ЕК. 

14 Підтримання взаємодії з службами ЦЗ 

району 
Завчасно ГоловаКзПЕ , 

керівники груп  
 

15 Оформлення актів освоєння безпечного 

району відселення 
1 раз на 5 

років 
Голова КзПЕ  

 

2. У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації 
1. Отримання завдання від голови районної 

державної адміністрації  щодо підготовки 

евакуаційних заходів. 

ч+1.30 Голова КзПЕ  

2. Оповіщення, збір і постановка завдань 

членам ЕК. 
ч+1.30 Голова КзПЕ  

3. Коригування штатно-посадового списку 

особового складу ЕК. 
ч+1.50  Секретар КзПЕ  

4. Доукомплектування ЕК особовим складом (у 

разі необхідності) та інструктування  знову 

призначених осіб. 

ч+2.00 Заступник голови   

5. Підготовка до роботи документів, приміщень 

і робочих місць, що виділені для роботи ЕК. 
ч+3.00 Голова КзПЕ, члени 

КзПЕ 
 

6. Установлення і підтримка зв`язку з 

приймальним пунктом евакуації (ПРПЕ). 
ч+2.30 Голова КзПЕ  

7. Перевірка готовності системи зв'язку і 

оповіщення. 
ч+2.40 Начальник групи 

зв`язкуКзПЕ 
 

8. Отримання членами ЕК засобів 

індивідуального захисту. 
ч+3.00 Заступник голови  

КзПЕ 
 

9. Встановлення зв`язку з районною ЕК і ЗПЕ. ч+3.00 Начальник групи 

зв`язку та оповіщення 
 

10. Організація цілодобового чергування.  ч+3.00 Заступник  
голови КзПЕ 

 

11. Уточнення списків працівників та членів їх 

сімей, що підлягають евакуації. 
ч+4.00 Група обліку  

12. Уточнення переліків майна, що підлягає 

евакуації. 
ч+4.00 Група вивезення майна 

та МТЗ 
 

13. Отримання у транспортній службі району 

спеціальних перепусток на транспортні 

засоби і  їх заповнення. 

ч+4-5.00 Нач. групи збору відпр. 

та супроводження 
 

14. Доповідь голові районної державної 

адміністрації про готовність до проведення 

евакуаційних заходів. 

ч+4.00 Голова КзПЕ  

3. Під час проведення евакуаційних заходів 
1. Розгортання роботи ЕК ч+1.30 Голова КзПЕ  
2. Оповіщення населення та працівників СГ про 

початок евакуації. 
ч+1.40 Група оповіщення 

 та зв’язку 
 

3. Відправлення групи забезпечення зустрічі та 

розміщення евакуйованих разом з 

оперативною групою в район нового місця 

розташування. 

ч+2.00 Начальник групи збору 

і відправлення та 

супроводження 

 

4. Уточнення з ЗПЕ часу відправлення, 

автомобільних і пішохідних колон. 
ч+2.00 Секретар КзПЕ  

5. Направлення представників: 
на ЗПЕ № 401,   402 ; на пункти посадки. 

ч+2.00 Заступник голови КзПЕ  

6. Видача перепусток на транспортні засоби. ч+4.00-5.00 Група супроводження  
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№ 
з/п 

Найменування заходів Час 

виконання 
Виконавці При-

мітка 
7. Здійснення обліку і реєстрації евакуйованих. з ч+4.00 до 

закінчення 

евакозаходів 

Група обліку  

8. Уточнення розподілу людей за 

транспортними засобами (автобусами, 

автомобілями). 

ч+4.00 Група обліку  

9. Формування колон і відправлення їх на 

пункт  посадки та на вихідний пункт руху 

пішохідних колон. 

з ч+3.00 до 

закінчення 

евакозаходів 

Група збору і 

відправлення 

евакуйованих 

 

10. Організація супроводження евакуйованих на 

маршрутах руху від ЗПЕ до місць посадки на 

транспорт. 

з ч+3.00 до 

закінчення 

посадки 

Група 

 супроводження 
 

11. Призначення та інструктування  начальників 

пішохідних і автомобільних колон.  
ч+3.30 Начальник групи 

супроводження 
 

12. Приймання транспортних засобів 

(автомобілів, автобусів) від адміністрації  

автопідприємств 

ч+3.50 Представники ЕК на 

пунктах посадки,  

начальники автоколон 

 

13. Забезпечення посадки на транспортні засоби. з ч+4.00 Група  

супроводження 
 

14. Організація супроводження евакуйованих на 

маршрутах руху від місць посадки на 

транспорт до пункту призначення. 

з ч+4.00 до 

прибуття до 

пункту 

призначення 

Група  

супроводження, 
ДАІ 

 

15. Супроводження і організація охорони 

вантажів об`єкта при їх перевезенні. 
з ч+4.00 до 

закінчення 

евакозаходів 

Група охорони гро-

мадського порядку, 
група вивезення майна 

 

16. Забезпечення зустрічі та розміщення 

евакуйованих у районі нового місця 

розташування. 

з ч+6.00 до 

закінчення 

евакозаходів 

Група забезпечення 

зустрічі та розміщення 
 

17. Збирання і узагальнення даних про хід 

евакуації. 
Постійно Група обліку 

КзПЕ 
 

18. Підготовка донесень про хід евакуації. з ч+4.00 Група обліку 

КзПЕ 
 

 
 
Секретар комісіїз питаньевакуації ________________________________ 
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Додаток 6 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ  

ЕВАКУАЦІЇ  

(Рекомендації щодо відпрацювання) 

 

1. Схема розміщення комісії  з питань евакуації об`єкта 

розробляється на плані території (будинку) об`єкта. 

 

2. На схемі відображаються: 

 

приміщення, що виділені для роботи комісії; 

обладнання цих приміщень; 

робочі місця членів комісії; 

засоби зв`язку і оповіщення; 

місце стоянки автомашини, яка забезпечує діяльність  комісії; 

засоби пожежегасіння; 

інша інформація, яка необхідна для роботи комісії з питань 

евакуації. 
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Додаток 7 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник  управління 

з питань надзвичайних ситуацій 

______________ міської державної 

адміністрації 

 

“ ___ “ _______  20__ року 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова  _____________ районної 

в місті _____________ державної 

адміністрації 

 

“ ___ “ _______  20__ року 

 

П Л А Н 

ЕВАКУАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ _______________ РАЙОНУ У РАЗІ ЗАГРОЗИ 

ВИНИКНЕННЯ АБО ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  

1.   ВИСНОВКИ З ОЦІНКИ ОБСТАНОВКИ 

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ. 
 

Згідно з розпорядженням голови ________ міської (обласної) державної 

адміністрації від  _.______.201__ року № __ “Про утворення районних у місті 

(області) державних адміністрацій ” був утворений _____________ район. 

Територіально ______________ район розташований на правому березі 

р. Дніпр  в північній  частині міста (області), має кордон з ___________, 

_____________, та ______________ районами міста (області), а також з 

_____________________  районом  ______________ області (карта-схема). 

Територія  району – ___ км
2
 (__% території забудовано). 

Населення району – ______ тис. чол. 

Забудова району міста суцільна, переважно 5-9- поверховими  

вогнестійкими будинками, на окраїнах району – багато одноповерхових. 

На території району розташовані важливі адміністративні установи, 

культурні центри, ___ об’єктів господарської діяльності різних форм 

власності, велика кількість комерційних структур. 

Одною із особливостей району є висока концентрація промислового 

виробництва, а саме: 

машинобудування; 

верстатобудування; 

приладобудування; 

електронна та легка промисловість. 

В районі існує (загальна кількість підприємств, установ та організацій) 

___, в тому числі:  пожежонебезпечних ___, установ та закладів освіти, 

об’єктів з масовим перебуванням людей ___, житлових будинків підвищеної  

поверховості. 
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Район перетинає автомагістраль державного значення. В східній 

частині району знаходиться великий лісовий масив загальною площею 

близько __ км
2
. 

Комунікації, які проходять по території району мають: 

довжину повітряних мереж електропередачі, всього – ___ км, в тому 

числі: 110 кВ – __ км; 35 кВ – __ км; 10 кВ – __ км; 500 В і – __ км; 

довжину кабельних мереж електропередачі, всього – _____ км, в тому 

числі : 110 кВ – __ км; 35 кВ – __ км; 10 кВ – __ км; 500 В і нижче - __ ; 

протяжність газопроводу в межах району  – ___ км; 

односторонню протяжність водопроводів – ___ км; 

односторонню протяжність водопровідних мереж – ___ км (без 

водоводів та вводів); 

односторонню  довжину  газової мережі – ___ км; 

односторонню протяжність головних колекторів – __ км; 

односторонню протяжність вуличної каналізаційної мережі – ___ км. 

Довжина залізничних колій та маршрутів громадського 

транспорту становить: 
залізничних під’їзних шляхів – __ км; 

тролейбусних маршрутів – __ км; 

внутрішніх міських автобусних маршрутів – ___ км. 

На території району знаходяться __ залізничні станції та __ станцій 

метрополітену. 

Загальна протяжність всіх вулиць, проїздів  – ____ км, в тому числі: 

довжина замощеної частини – ____ км, з них з удосконаленим 

покриттям  – ____ км. 

Район розміщений на рельєфі з перепадом висот до __ км.  

Енерго-, газо-, водопостачання здійснюється  відповідновід: 
___________ГЕС та _ теплових електростанцій; 

газопроводами з ________ ( ________ обл.) родовища; 

забір води відбувається з річок _______ і ________, а також з ___ 

артезіанських свердловин.  

Потенційні загрози та небезпечні фактори, які здатні спричинити  

виникнення НС на підпорядкованій території: 

- наявність на території району потенційно-небезпечних об’єктів; 

- можливість виникнення: 

пожеж у лісових масивах та лісопаркових зонах, загальна площа яких 

становить близько __ км; 

значних аварій техногенного характеру на об’єктах міського 

комунального та енергетичного господарства;  

аварій, катастроф на об’єктах з небезпечними хімічними речовинами; 

аварій під час перевезень НХР та вибухонебезпечних вантажів у межах 

району залізничним і автомобільним транспортом; 

масових інфекційних захворювань; 



24 
 

природних стихійних явищ, які призводять до людських втрат, значних 

матеріальних збитків і порушення режиму нормальних умов життєдіяльності 

району; 

 - тимчасового перебування великої кількості евакуйованих з інших 

районів міста, які піддаються підтопленню у разі можливого прориву 

____________ гідровузла міста; 

- можливого виявлення вибухонебезпечних пристроїв (бомби, снаряди, 

міни часів війни) під час проведенні земляних будівельних робіт. 
 

2. ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 

ПРО ПОЧАТОК  ЕВАКУАЦІЇ. 
 

Підставою для практичного здійснення заходів евакуації є фактичні 

показники стану наявної обстановки, якщо виникає безпосередня загроза 

життю та заподіянню шкоди здоров’ю населення та відповідне його 

ураження. 

Оповіщення населення про надзвичайні ситуації здійснюється згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про 

затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу 

виникнення  або виникнення надзвичайних ситуацій та  зв’язку у сфері  

цивільного захисту». Загальне керівництво системою оповіщення 

здійснюється головою комісії з питань евакуаціїрайону, безпосереднє – 

начальником служби оповіщення району. 

Після прийняття рішення щодо проведення евакуації згідно з пункту 3 

календарного плану комісією з питань евакуаціїрайону здійснюється 

оповіщення населення, організація і проведення евакуаційних заходів.  

Оповіщення населення у НС забезпечується за допомогою 

централізованої системи оповіщення м. _____ та системи оповіщення району.  

Сигнали оповіщення ЦЗ, повідомлення про загрозу та виникнення НС, 

інформація про дії в умовах НС доводяться до працівників підприємств, 

установ, організацій, населення всіма наявними засобами зв'язку, 

радіомовлення та телебачення.  

Для управління системою оповіщення використовується діюча система 

зв’язку. Система зв’язку та оповіщення ЦЗ району створена на базі ______ 

міської дирекції ВАТ “Укртелеком” і складається з: 

електросирен, які встановлені на території району; 

радіотрансляційної мережі для передачі інформації населенню району; 

системи комп’ютерного оповіщення керівного складу району. 

Головним способом оповіщення у разі виникнення НС передача 

повідомлення через: 

оперативного чергового РДА (система комп’ютерного оповіщення 

керівного складу району); 

мережі провідного мовлення (квартирні і зовнішні гучномовці); 

місцеві радіомовні точки та телебачення;  
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працівників житлово-експлуатаційних організацій, а також спеціально 

призначених осіб; 

на підприємствах, установах і організаціях району оповіщення 

працівників здійснюється керівниками цих суб’єктів господарювання. 

Для привернення уваги населення в екстремальних випадках перед 

передачею інформації включаються сирени, а також інші сигнальні засоби. 

Сирени і переривисті гудки інших сигнальних засобів означають 

сигнал цивільної захисту "УВАГА ВСІМ!". За такої ситуації негайно 

включається гучномовець, радіоприймач або телевізор і слухається 

повідомлення про надзвичайну ситуацію. 

На випадок виходу з ладу мережі енергопостачання та знеструмлення 

технічних засобів оповіщення передбачено оповіщення населення 

звукофікованими автомобілями РУ ГУ Національної поліції  України в 

__________________ області. 

Оповіщення населення району про виникнення НС здійснюється 

відповідно варіантів повідомлень. 

 
3. КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПІДЛЯГАЄ ЕВАКУАЦІЇ,  

ЗА ВІКОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ. 

 

У разі оголошення евакуації громадяни самостійно (пішки, на 

транспортних засобах) прибувають на збірні пункти евакуації. 

Працівники цих пунктів розподіляють громадян за транспортними 

засобами, інструктують їх і забезпечують посадку на транспортні засоби, а 

також формують піші колони і відправляють їх за межі зони забруднення або 

до пунктів розміщення.  

Евакуйовані громадяни повинні мати при собі паспорт, військовий 

квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення, 

свідоцтво про народження, гроші та цінності, продукти харчування та питну 

воду на 3 доби, постільну білизну, необхідний одяг та взуття загальною 

вагою не більше 50 кг на кожного члена сім’ї. Дітям дошкільного віку 

вкладається в кишеню або пришивається прізвище, ім’я та по-батькові, 

домашня адреса, а також прізвище, ім’я та по-батькові матері й батька. 

У районі мешкає  ______ осіб: 

у тому числі, за віковими категоріями: 

до 1,5 років         –_______ дітей,  

від 1,5 до 6 років (вкл..)      – _______ дітей дошкільного віку, 

від 7 до 16 років                 – _______ дітей шкільного віку, 

від 16 до 60 років                 –  _______ осіб, 

понад 60 років –   ____________ осіб. 

Евакуація населення проводиться у два етапи:  

Перший – від місця знаходження людей до збірних пунктів евакуації 

(ЗПЕ); 

Другий – від ЗПЕ до безпечних районів (пунктів) розміщення 

населення. 
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У разі проведення часткової евакуації евакуйоване населення 

розміщують у найближчих безпечних місцях (пунктах тимчасового 

розміщення) за межами зони виникнення надзвичайної ситуації. 
 

4. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ. 

Згідно з проведеними розрахунками часу, який потрібен на проведення 

організаційних та практичних евакуаційних заходів, термін початку евакуації 

населення буде складати “Ч”+3 години.  

Збір членів комісії з питань евакуації здійснюється в приміщені _____ 

районної в місті державної адміністрації за адресою: місто ______, вул. ___. 

При виникненні надзвичайних ситуацій, що потребують тимчасової 

евакуації, розміщення евакуйованого населення планується на найближчих 

від місця події пунктах розміщення і проводиться в термін „Ч” + 3-4 год. 

5. ПОРЯДОК ВИВЕЗЕННЯ НАСЕЛЕННЯ (ПРАЦІВНИКІВ)  

ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ТА ВИВЕДЕННЯ ПІШКИ. 

 

При виникненні НСтимчасова евакуація населення в районі проводиться 

пішки та з використанням автомобільного транспорту. 

Основними завданнями транспортного забезпечення евакуаційних 

заходів є перевезення  населення та вантажів. Зокрема, перевезення, які 

пов’язані  з евакуацією населення, включають:  

вивезення населення із зон (районів) небезпечного хімічного ураження, 

катастрофічного затоплення місцевості, районів можливих бойових дій, 

масових лісових та торф’яних пожеж, стихійного лиха з важкими наслідками; 

підтримання в постійній готовності транспортних засобів та сил, що 

залучаються до виконання евакуаційних перевезень; 

максимальне використання можливостей усіх видів транспорту і 

транспортних засобів для організації виконання евакуаційних перевезень у 

стислі терміни; 

вивезення населення з місць і районів небезпечних для проживання у 

разі загрози виникнення НС;  

вивезення уражених, постраждалих з осередків (зон) ураження до 

лікувальних закладів; 

підвезення аварійно-рятувальних формувань і підрозділів цивільного 

захисту до осередків ураження; 

підвезення працюючих змін з безпечних районів розміщення населення 

до підприємств, які продовжують роботу за умов надзвичайної ситуації в 

районі; 

забезпечення безперервного управління евакуаційними перевезеннями. 

Для виконання завдань транспортного забезпечення евакоперевезень у 

мирний час органами управління ЦЗ залучається весь транспорт, що є на 

відповідній адміністративній території, незалежно від його належності і форм 

власності. У особливий період – тільки транспортні засоби, які не 
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залучаються до виконання завдань Збройних Сил України та особливо 

важливих мобілізаційних завдань. 

Планування транспортного забезпечення евакуаційних заходів 

мають охопити  питання з: 
прийняття рішення щодо транспортного забезпечення евакуаційних 

заходів; 

розроблення плану транспортного забезпечення евакуаційних заходів у 

надзвичайних ситуаціях мирного часу та в особливий період; 

організації матеріально-технічного забезпечення транспортних засобів; 

доведення завдань до виконавців; 

організації управління та зв’язку. 

Рішення щодо транспортного забезпечення евакуаційних заходів 

приймає голова районної державної адміністрації на основі оцінки 

обстановки, що склалася.  

У своєму рішенні щодо транспортного забезпечення евакуаційних 

заходів він визначає: 

основні завдання транспортного забезпечення евакуаційних заходів; 

сили та транспортні засоби, що залучаються, їх склад та завдання; 

терміни, маршрути вивезення евакуйованого населення з небезпечних 

районів, пункти його висадки; 

порядок виконання евакуаційних перевезень; 

матеріально-технічне забезпечення транспортних перевезень; 

організацію управління. 

Для вивезення евакуйованого населення планується використання усіх 

видів транспортних засобів (автобуси, вантажні бортові автомобілі, 

обладнані для перевезення людей, легкові автомобілі), незалежно від форм 

власності, у тому числі приватний транспорт для вивезення власників та їх 

сімей. 

Вивезення евакуйованого населення транспортними засобами та 

виведення пішки проводиться згідно з розрахунком транспортного 

забезпечення евакуаційних заходів в районі. 

Усі автомобільні засоби, що залучаються для вивезення евакуйованого 

населення, формуються у колони на спеціальних пунктах базових 

автогосподарств  з урахуванням близького розгортання ЗПЕ або пунктів 

посадки. Автомобільні колони, як правило, формуються з транспортних 

засобів, які належать одному підприємству. Кожна колона, по можливості, 

здійснює перевезення населення за одним маршрутом.  

Для вивезення населення з району використовується автомобільний 

транспорт, який належить районним автопідприємствам і організаціям. За 

необхідності додаткового забезпечення евакоперевезень керівником 

територіальної підсистеми відповідним рішенням залучається додаткові 

автотранспортні засоби.  
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Приймальні пункти евакуації організовують вивезення (виведення 

пішки) прибуваючого евакуйованого населення з пунктів висадки до місць 

розміщення його в безпечних районах. 

Населення (працівники), яке підлягає евакуації пішим порядком, 

формується у колони та виводиться на вихідні пункти маршрутів. 

Піші колони формуються за територіально-виробничим принципом, 

чисельність колони не повинна перевищувати 1000 осіб. Швидкість руху 

колони планується 2–3 км/год., дистанція між колонами до 500 м. Величина 

добового переходу може складати 20-30 км., тривалість привалів складає: 

малих – 10-15 хв.; 

великих – 1-2 год. 

Малі привали призначаються через 1-1,5 години руху, великі – на 

початку другої половини добового переходу, як правило, за межами зон 

(районів) можливих негативних факторів НС. 

Частина автотранспортних засобів залучається для забезпечення 

евакуації пішим порядком. 

Транспортне забезпечення евакуації пішим порядком включає та 

передбачає: 

перевезення особистих речей евакуйованого населення транспортними 

засобами суб’єктів господарювання району; 

підвезення осіб, які відстали чи потребують додаткової допомоги, з 

використанням транспорту з районів позаміської зони. 

На період проведення евакуації планується цілодобова робота міського 

пасажирського транспорту за існуючими маршрутами, а на найбільш 

напружених маршрутах залучаються додаткові транспортні засоби. 

Графіки роботи міського пасажирського транспорту розробляються 

завчасно. Визначення напруженості маршрутів і виділення транспортних 

засобів здійснюється своєчасно. 

Для вирішення завдань, які можуть виникнути в ході здійснення 

евакуаційних заходів, визначається та планується резерв автотранспортних 

засобів районної ланки та визначається порядок його використання. 

Перевезення працюючих змін підприємств, що продовжують роботу в 

небезпечних районах містах, до місця роботи і назад у райони розміщення 

(відпочинку) здійснюється залізничним, автомобільним і водним 

транспортом. Загальний термін перевезення працюючих змін до місць роботи 

і назад не повинен перевищувати 4 години будь-яким видом транспорту. 

Перевезення працюючих змін автотранспортом від місця розташування 

до підприємств і назад здійснюється автобусами автопідприємств, які 

виведені у безпечні райони. 

При нестачі автобусів дозволяється використовувати вантажні бортові 

автомобілі, які обладнуються тентами, сидіннями та іншими додатковими 

засобами залежно від пори року. 

Для забезпечення термінових перевезень, які виникли внаслідок зміни 

обстановки, створюється резерв транспорту. Резерв транспортних засобів 
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розміщується в місцях, з яких забезпечується швидке висування його для 

виконання термінових перевезень. 

Фінансування транспортного забезпечення евакуаційних заходів 

здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, коштів 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності. 

Витрати, пов’язані з матеріально-технічним забезпеченням 

автотранспортних підприємств, їх збереженням і обслуговуванням, 

підтримкою готовності транспортних формувань до дій та використання їх за 

призначенням, здійснюються з бюджету центральних і місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, які 

залучаються до здійснення заходів цивільного захисту на умовах договору 

згідно з додатком між замовником і виконавцем перевезень на основі чинних 

нормативно-правових актів. 

 

6. СКЛАД ТИМЧАСОВИХОРГАНІВ  З ЕВАКУАЦІЇ 

І ТЕРМІНИПРИВЕДЕННЯ ЇХ У ГОТОВНІСТЬ. 

 

У районі для планування, підготовки та проведення евакуації 

створюються: 

- районна та об’єктові комісії з питань евакуації; 

- збірні пункти евакуації; 

Комісії з питань евакуації здійснюють: планування евакуації; 

підготовку підпорядкованих евакуаційних органів до виконання завдань; 

контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів та 

забезпечення евакуаційних перевезень; визначення місць для посадки 

населення і маршрутів руху населення пішки; підготовку населення до 

евакуаційних заходів; практичне проведення евакуації. 

Час розгортання і підготовки комісій до роботи – „Ч”+3 години з 

моменту отримання повідомлення про проведення евакуації. 

Збірні пункти евакуації призначені для збору населення, яке підлягає 

евакуації, формування піших і транспортних колон, а також забезпечення 

відправлення їх на пункти посадки на транспортні засоби та вихідні пункти 

руху пішки. 

Збірні пункти евакуації розгортаються на межах зон радіоактивного або 

хімічного забруднення. 

Час на розгортання і підготовку збірних пунктів евакуації - до 2 годин 

із моменту отримання рішення про проведення евакуації.  

 

7. РОЗПОДІЛ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ЗБІРНИМИ 

ПУНКТАМИ ЕВАКУАЦІЇ, ПРИЙМАЛЬНИМИ ПУНКТАМИ 

ЕВАКУАЦІЇ ТА ПУНКТАМИ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ. 
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В районі здійснено закріплення місць розташування збірних пунктів 

евакуації (ЗПЕ), приймальних пунктів евакуації (ППЕ) та пунктів розміщення 

(ПР) населення ___________району м. ____ на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Збірні пункти евакуації______________району міста ____ для 

евакуації населення при тимчасовому відселенні: 

 
№ 

з/п 

№ 

ЗПЕ 

База  формування 

адміністрації ЗПЕ 

Місце 

дислокації ЗПЕ 

1 2 3 4 

1 01 Назва підприємства, 

установи, організації 
(адреса, де знаходиться) 

Установа, організація, заклад, де 

розгортається ЗПЕ   
(адреса, де знаходиться) 

 

Місця збору і маршрути доставки  населення автотранспортом 

на ЗПЕ № 01  _________________ району 
 

Р 
ЗПЕ № 01 

Адреса ЖРЕО, 

місце збору 

населення 

Припис 

до ЗПЕ 

Адреса ЗПЕ, до якого здійснюється 

перевезення 

людей 

1 2 3 4 

    

 

                                            Пункти  

розміщення населення ______________ району міста __________ при 

тимчасовому відселенні у разі виникненні надзвичайних ситуацій. 
 

з/п 
 Місце тимчасового 

 розміщення 

евакуйованих 

Адреса, телефон 

 

  Кількість 

  приміщень 

  та їх місткість,   (чол.) 

 

Примітка 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1.  
 

  

 

8. ПУНКТИ ПОСАДКИ НА ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ  

Начальники та старші автомобільних колон прибувають на ЗПЕ та 

разом з його адміністрацією для розподілу населення (працівників) за 

автотранспортом (автобусами, автомашинами) та організації пересування 

населення (працівників) від ЗПЕ до місць посадки та посадки його на 

транспортні засоби. Під час руху колон підтримують дисципліну серед 

евакуйованого населення (працівників) та контролюють дотримання ними 

заходів безпеки та правил проїзду на транспорті. 

З прибуттям евакуйованого населення (працівників) до місць посадки 

адміністрацією пунктів посадки разом з представниками керівництва 
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суб’єктів господарювання здійснюється організація посадки населення 

(працівників) на транспортні засоби та забезпечується своєчасне 

відправлення їх безпечні райони. У разі затримки подачі транспорту 

керівництво адміністрації пунктів посадки негайно інформує про це 

начальників ЗПЕ. 

 

9. МАРШРУТИ ЕВАКУАЦІЇ 

9.1. При загрозі хімічного ураження (аварії на ХНО) тимчасова евакуація 

працівників суб’єктів господарювання та населення пішки із зон ураження 

здійснюється у безпечні місця з урахуванням  напряму вітру: 

маршрут евакуації № 1 –  вул. .__________ – вул_______ – 

вул______№_; 

маршрут евакуації  № 2 –  вул. _________ – вул_______ – 

вул______№_;  

маршрут евакуації   № 3 –  вул. _________ – вул_______ – вул______№. 

9.2. Маршрути евакуації при можливому підтопленні від паводку, 

повені або прориву ____________ гідровузла: 

маршрут евакуації № 1 –  вул.__________ – вул_______ – 

вул______№_; 

маршрут евакуації  № 2 –  вул. _________ – вул_______ – 

вул______№_;  

маршрут евакуації   № 3 –  вул. _________ – вул_______ – 

вул______№_; 

маршрут евакуації № 4 –  резервний. 

9.3. Маршрути евакуації під час лісових пожеж: 

При загрозі лісових пожеж проводиться тимчасове відселення 

населення із зони пожежі у безпечні зони (місця) з урахуванням напряму 

вітру.  

9.4. Маршрути евакуації при загрозі або випадку 

проявівтерористичних актів визначаються залежно від обставин, які 

складаються за конкретної наявної обстановки. 

 
10. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ЕВАКУЙОВАНОГО НАСЕЛЕННЯ  

(ПРАЦІВНИКІВ) З ПУНКТІВ ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ 

З отриманням рішення про початок евакуації комісія району уточнює 

завдання керівникам суб’єктів господарювання щодо проведення 

евакуаційних заходів, контролює стан оповіщення населення, його збір, 

формування колон, забезпечує переміщення їх до пунктів евакуації. 

Керівники суб’єктів господарювання здійснюють контроль оповіщення 

працівників про загрозу або виникнення надзвичайної і початок евакуації. 

У разі здійснення оповіщення робітникам та службовцям 

повідомляється час прибуття на ЗПЕ. Оповіщення непрацюючого населення 

організують керівники управлінь житлового господарства і ЖЕО. 
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Голови та секретарі об’єктових комісій з питань евакуації, які 

здійснюють управління евакуацією, уточнюють порядок проведення 

запланованих евакуаційних заходів з урахуванням наявної обстановки, 

порядок взаємодії під час проведення евакуаційних заходів, реалізують 

планові заходи з  евакуації та доповідають по інстанції про хід евакуації. 

Голова комісії з питань евакуації району здійснює постановку завдань 

керівникам суб’єктів господарювання, ЖЕО стосовно оповіщення населення, 

віддає розпорядження про розгортання ЗПЕ, ППЕ, контролює їх діяльність 

щодо своєчасного збору, реєстрації, відправки населення у безпечні райони 

(місця), заходів забезпечення евакуаційних заходів. 

Начальник служби транспортного забезпечення району забезпечує 

готовність транспортних засобів до перевезення населення, уточнює порядок 

використання міського транспорту для доставки населення на ЗПЕ та пункти 

посадки. 

Керівники суб’єктів господарювання, голови об’єктових комісій з 

питань евакуації та ЖЕО уточнюють номери автомобільних колон, що 

призначені для евакоперевезень населення згідно з планом евакуації, 

здійснюють оповіщення населення та організовують його збір та реєстрацію 

на ЗПЕ, формують евакоколони, які виводиться пішки, уточнюють маршрути 

руху, вихідні пункти та порядок виходу до них, інструктують начальників 

піших колон, начальників ешелонів та старших автомобільних колон, 

забезпечують їх виписками зі схеми маршрутів та засобами зв’язку, 

організовують відправлення піших колон, посадку населення на транспорт та 

його відправлення. 

Начальники ЗПЕ розгортають роботу ЗПЕ, а саме: здійснюють 

оповіщення та збирають його адміністрацію; уточнюють обов’язки; 

підтримують зв’язок з начальниками пунктів посадки і закріпленими 

суб’єктами господарювання; при зміні часу виходу піших колон, подачі та 

відправки транспорту уточнюють терміни; організовують прийом та 

реєстрацію населення, що прибуває на ЗПЕ, його відправлення на вихідні 

пункти піших маршрутів та пункти посадки на транспорт. 

У разі оголошення евакуації громадяни самостійно, на міських 

транспортних засобах, які у цей період працюють цілодобово, прибувають до 

визначеного часу на ЗПЕ та проходять реєстрацію. Працівники групи 

формування колон та пунктів посадки розподіляють громадян за 

транспортними засобами, інструктують їх та забезпечують посадку на 

транспортні засоби. Старші автомобільних колон організовують пересування 

еваконаселення від ЗПЕ до місць посадки та беруть участь у організації його 

посадки у транспортні засоби. 

Начальники піших колон разом з адміністрацією ЗПЕ формують  

пішохідні колони, виводять їх у вихідні пункти, доповідають про це 

начальникам маршрутів та з їх дозволу починають рух за  маршрутами 

евакуації, під час руху колон підтримують дисципліну та порядок, 

доповідають начальнику маршруту про проходження пунктів регулювання. 
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На маршрутах евакуації начальники колон організовують розвідку 

маршрутів та взаємодію з групами управління і підрозділами МВС, що 

забезпечують громадський порядок, доповідають голові комісії району про 

проходження пішими (авто) колонами вихідного пункту та прибуття їх на 

ПР. 

Керівники ПР безпечного району уточнюють чисельність 

прибуваючого еваконаселення, організують його всебічне забезпечення. 

У разі виникнення аварії на хімічно небезпечному об’єкті, найбільш 

частина витривалого населення, у тому числі, робочі зміни СГ виводяться 

пішим порядком.  

Постраждалим від наслідків НС надається домедична допомога і в 

подальшому здійснюється їх евакуація у лікувальні установи безпечного 

району. Вивезення уражених здійснюється у першу чергу. 

Інформаційне забезпечення евакуйованого населення про порядок дій у 

різних ситуаціях та про оперативну обстановку здійснюється відділом з 

питань надзвичайних ситуацій району з використанням для цього системи 

оповіщення, засобів радіомовлення та телебачення та із залученням у разі 

потреби сил і засобів МВС. 

Евакуйовані громадяни повинні мати при собі паспорт, свідоцтво про 

народження, військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку або 

пенсійне посвідчення, гроші та цінності, продукти харчування і воду на три 

доби, постільну білизну, необхідний одяг взуття загальною вагою не більше 

як 50 кг на кожного члена сім’ї. Дітям дошкільного віку вкладається у 

кишеню або вшивається до одягу записка, де зазначається прізвище, ім’я та 

по батькові, домашня адреса, а також ім’я та по батькові матері та батька. 

Донесення (інформація) про проведення евакозаходів подається у 

вищі органи управління через кожні 4 години, а за необхідності - 

негайно. 

 
11. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ НА 

ЗБІРНИХ, ПРОМІЖНИХ, ПРИЙМАЛЬНИХ ПУНКТАХ ЕВАКУАЦІЇ ТА 

РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА МАРШРУТАХ ЕВАКУАЦІЇ. 

 

Забезпечення громадського порядку покладено на начальника служби 

охорони громадського порядку та організовується і забезпечується силами та 

засобами __________ районного управління ГУ НП України в Запорізькій 

області у м. _____ (вул. _________  , б. __) відповідно "Плану-розрахунку 

виділення особового складу ____________ РУ ГУ НП України в Запорізькій 

області  у м.______, а також  формуваннями охорони громадського порядку 

(команди, групи, ланки) суб’єктів господарювання, які знаходяться на 

території району". 

Для забезпечення громадського порядку на ЗПЕ, ППЕ та ПрПЕ 

створюються: 

4 поліцейських  постів оточення із 8 чоловік особового складу поліції, 

які підсилюються працівниками формувань ЦЗ (12 чол.); 
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8 постів регулювання маршрутів евакуації населення із 8 чол. 

особового складу поліції і 16 чол. працівників формувань ЦЗ та 

забезпечуються 8 радіостанціями; 

2 оперативних заслони - 20 чоловік особового складу поліції; 

для забезпечення збереження державного і власного майна громадян та 

боротьби зі злочинністю заплановано виділити 104 чоловік особового складу 

поліції, 20 чол. працівників формувань ЦЗ з 42 радіостанціями; 

для спостереження за рівнем води планується виділення 7 постів 

загальною чисельністю 14 чоловік особового складу поліції; 

для обліку осіб, які пропали безвісті, залучається 2 працівника 

особового складу поліції, 4 працівника формувань ЦЗ, яким надається 1 

радіостанція. 

Крім цього, районним управлінням охорони громадського порядку 

планується додаткове виділення особового складу від ГУ НП України в 

Запорізькій області  м. ______: 

у разі виникнення аварії на ХНО для охорони громадського порядку 

виділяються 30 працівників особового складу поліції, 20 працівників 

формувань ЦЗ, 5 од. техніки; 

на значних пожежах – __ чол. поліції, __ чол. працівниківформувань 

ЦЗ та __ од. техніки; 

на аваріях на залізниці – __ чол. поліції, __ чол. працівниківформувань 

ЦЗ, __ од. техніки. 

Готовність груп забезпечення громадського порядку – постійна. 

Регулювання дорожнього руху на маршрутах евакуації здійснюється 

силами транспортної поліції району. 

 
12. ЗАХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИЙМАННЯ, РОЗМІЩЕННЯ, ЗАХИСТУ 

ТА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕВАКУЙОВАНОГО НАСЕЛЕННЯ У БЕЗПЕЧНИХ 

РАЙОНАХ. 

 

Організацію приймання, розміщення, захисту та життєзабезпечення 

населення у безпечних районах покладено на начальників відповідних 

приймальних пунктів евакуації та пунктів розміщення. 

Заходами з життєзабезпечення евакуйованого населення, 

спрямованими на задоволення мінімальних життєвих потреб громадян, 

надання їм побутових послуг і реалізацію соціальних гарантій на період 

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт та ліквідації наслідків 

НС, є:  

тимчасове розселення громадян у безпечних районах;  

організація харчування у місцях і пунктах тимчасового розселення;  

організація забезпечення евакуйованого населення одягом, взуттям і 

товарами першої необхідності;  

організація надання фінансової допомоги потерпілим;  

забезпечення медичного обслуговування та санітарно-

епідеміологічного нагляду в районах тимчасового розміщення.  
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12.1 Розгортання приймальних пунктів евакуації. 

 

12.1.1. Для приймання евакуйованого населення у разі виникнення НС 

в районі передбачено створення, а  за необхідності і розгортання ____ 

приймальних пунктів евакуації (ППЕ). 

 

Приймальні пункти евакуації  населення: 

 
№ 

з/п 

№ 

ППЕ 

Місця розміщення  

ППЕ 

Адреса  

ППЕ 

№ телефонів 

1     

2     

 

12.1.2 Для розміщення населення евакуйованого населення у разі 

виникнення аварійної  ситуації на водопровідній станції в районі 

передбачено створення тимчасових пунктів розміщення (залежно від 

напрямку вітру). Кількість населення – ___тис. чол. Можливий район 

відселення – житловий масив “Великий Луг”. 

Тимчасові пункти розміщення евакуйованого населення: 
№з/п Тимчасові пункти 

розміщення 

Адреса № тел. 

1. № 1   

2. № 2   

3. № 3   

 

12.1.3. Для розміщення евакуйованого населення у разі виникнення 

радіаційної аварійної ситуації в районі передбачено створення тимчасових 

пунктів розміщення (залежно від напрямку вітру). Кількість населення – 

___тис. чол. Можливий район відселення – житловий масив 

_______________. 

Тимчасові пункти розміщення евакуйованого населення: 
№з/п Тимчасові пункти 

розміщення 

Адреса № тел. 

1. № 1   

2. № 2   

3. № 3   

 

12.2 Порядок забезпечення евакуйованого населення продуктами 

харчування, водою, предметами першої необхідності. 
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Забезпечення евакуйованого населення продуктами харчування і 

товарами повсякденного вжиткупокладено на КП «__________» за 

готівковий рахунок. 

В місцях тимчасового розселення евакуйоване населення 

забезпечується продуктами харчування і предметами повсякденного вжитку 

через мережу існуючих підприємств торгівлі та харчування. 

 

12.3 Організація медичного захисту покладено на начальника 

медичної служби ЦЗ району та здійснюється силами і засобами медичних 

закладів району.  

Основною метою медичного забезпечення евакуації є надання 

медичної   допомоги на пунктах евакуації та маршрутах евакуації, в місцях 

розміщення еваконаселення. 

Надання медичної допомоги здійснюють бригади швидкої медичної 

допомоги, спеціалізовані медичні бригади постійної готовності першої черги, 

медичні загони, лікувально-профілактичні заклади, що розташовані поблизу 

зони НС, лікувальні заклади, рятувальники та інші особи, а також шляхом  

самодопомоги. 

Кваліфікована та спеціалізована медична допомога постраждалим 

надається в лікувальних закладах, які можуть знаходитись на значній відстані 

від зони ураження. 

Етапи медичної евакуації: прийом, реєстрація і медичне сортування 

постраждалих; проведення згідно з показаннями санітарної обробки 

уражених, дезінфекції, дезактивації та дегазації їх речей, надання потерпілим 

невідкладної медичної допомоги; підготовка до евакуації, ізоляція 

інфекційних та психічно хворих. 

Медичне забезпечення евакуаційних заходів передбачає розгортання 

медичних пунктів (стаціонарних, тимчасових, пересувних) у місцях збору, 

посадки, на шляхах евакуації, місцях висадки та тимчасового розміщення 

населення. До розгортання цих пунктів залучаються сили та засоби 

лікувально-профілактичних закладів, які беруть участь у ліквідації медико-

санітарних наслідків НС. Їх склад, забезпечення медичним майном і 

транспортними засобами визначається завчасно при прогнозуванні 

обстановки та плануванні заходів медичного забезпечення. 

 

Перелік медичних закладів району 
№ 

п/п 

Назва медичного закладу Адреса 

1   

2   

Заходи медичного забезпечення при виникненні НС виконуються 

відповідно “Плану-розрахунку організації медичного забезпечення під час 

евакуації населення при можливій загрозі та виникненні НС на території 

району“. 
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Готовність медичного забезпечення:  

- в робочий час –  до 1 год.; 

- в неробочий час - до 4 год. 

 

12.4  Протипожежне забезпеченняевакозаходів 
Протипожежне забезпечення евакозаходів покладено на начальника 

спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту району та 

здійснюється силами і засобами державної пожежно-рятувальної служби, а 

також протипожежних формувань СГ відповідно Плану-розрахунку 

виділення особового складу ___________  відділу ГУ ДСНС України в м. 

__________для локалізації та ліквідації пожеж.  

Готовність протипожежного забезпечення – постійна. 

 
13. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ. 

Управління заходами при евакуації здійснюється головами комісій з 

евакуації по існуючим каналам зв’язку. 

Для безпосереднього керівництва евакозаходами голова комісії з 

евакуації району організовує створення оперативних груп, які розпочинають 

роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації. 

Управління заходами евакуації здійснюється з місця постійного 

розміщення районної державної адміністрації (зал оперативних засідань), а 

також з місць розміщення евакуаційних комісій суб’єктів господарювання. 

Готовність систем управління, оповіщення та зв’язку – постійна. 

Організація оповіщення та зв’язку покладено на начальника 

спеціалізованої служби оповіщення та зв’язку цивільного захисту району.  

 

14. Висновок: 

Таким чином, План евакуації населення району у разі загрози та 

виникнення надзвичайних ситуацій в __________________ районі м. ________ 

передбачає комплекс заходів щодо організованого виведення (вивезення) 

населення, працівників підприємств, установ та організацій, учнів та 

вихованців закладів освіти,  хворих та обслуговуючого персоналу лікувальних 

закладів, пенсіонерів та осіб за інвалідністю з зон можливого впливу 

наслідків НС і розміщення їх у безпечних місцях. 

 

Голова комісії з питань  

евакуації _________________ району  м. _______________  _________ 
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Додаток 8 

Перелік 

потенційно-небезпечних об’єктів господарювання  

_____________ району 

 

 

1. Хімічно небезпечні об’єкти   
1 

 

 

Управління експлуатації _________ 

водопровідна станція  

Адреса: 

Директор: _____________ 

Відповідальний за ЦЗ:  

______________________ 

Тел. 

__________  

 

2 

 

 

 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "______________ 

плодоовочева база" 

Адреса: 

Директор: _____________ 

Відповідальний за ЦЗ:  

______________________ 

Тел. 

__________  

 

3 

 

 

 

 

Публічне акціонерне товариство 

"Холодокомбінат №“__" 

Адреса: 

Директор: _____________ 

Відповідальний за ЦЗ:  

______________________ 

Тел. 

__________  

 

2. Пожежонебезпечні об’єкти  
1 

 

 

ТОВ 

„___________________________". 

 

Адреса: 

Директор: _____________ 

Відповідальний за ЦЗ:  

______________________ 

Тел. 

__________  

 

2 ПАТ „_______________________". 

Адреса: 

Директор: _____________ 

Відповідальний за ЦЗ:  

______________________ 

Тел. 

__________  

 

3 

 

ПрАТ “_______________________”. 

 

Адреса: 

Директор: _____________ 

Відповідальний за ЦЗ:  

______________________ 

Тел. 

__________  

 

 

 

Заступник голови комісії  

з питань евакуації     ______________ 
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Додаток9 

Перелік 

підприємств та торговельних точок,  

які потрапляють до зони підтоплення 
 

Назва підприємства Місце розташування Відповідальний 

ТОВ "________" кафе "Сова" пКіВ Водопарк  

ПП "________" кафе "Пірс" пКіВ Водопарк  

ТОВ "________" кафе "Рандеву" . Гідропарк  

 

 

      

       

       

ЗАТ "________" кафе "" пКіВ Острів   

 

Примітка: ПКіВ – парк культури і відпочинку 

 

Заступник голови комісії  

з питань евакуації    _______________ 
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Додаток  10 

Схема оповіщення при проведенні евакуаційних заходів 

 

Заступник голови 

комісії з питань евакуації     ___________ 

Група зв’язку і оповіщення   Керівник ланки 

територіальної підсистеми 

ЄДС ЦЗ 

Голова РДА 

123-44-55 

 Служба оповіщення 

та зв’язку 

________ 
 

 

    

Група обліку, збору і 

відправлення 

еваконаселення 

Голова   комісії з питань 

евакуації  

____________ 

 Служба торгівлі та 

харчування 

_________ 
   

   

Група транспортного 

забезпечення евакуації 

населення 

Заступник голови комісії з 

питань евакуації   

___________ 

  Комунально-технічна 

служба 

____________ 
  

   

Група всебічного 

забезпечення 

Члени  комісії з питань 

евакуації 

(оповіщення згідно додатку 

до плану евакуації) 

  Протипожежна 

служба 

___________ 
 

  

   

Група організації зустрічі та 

розміщення еваконаселення 

 

Секретар  комісії з питань 

евакуації 

__________ 

  Служба охорони 

громадського порядку 

____________ 
 

 

   

Черговий   

комісії з питань евакуації 

   Транспортна служба 

___________ 
 

 

   

   Медична служба 

____________  

 

   

ЗЕП № 4 - ЖРЕО-4 

Вул. ________ , б. 

_____________ 

 ЗЕП № 4 - ВПУ № 2 

Вул. Стара, 2 

______________ 

   

    

 

ПЕП № 1 

Школа-інтернат № __ 

Вул. ________ , б. 

 

  

ПЕП № 2 

Школа-інтернат № __ . 

Вул. _________ , б.  

 

  

ПЕП № 3 

Школа-інтернат № __ 

Вул ___________                  

буд. №. 
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Додаток 11 

 

Варіанти 

оповіщення та повідомлень про виникнення  

надзвичайних ситуацій 

 

Основний спосіб оповіщення населення щодо дій під час виникнення 

небезпечних ситуацій – передача повідомлення мережею місцевого 

радіомовлення (через квартирні і зовнішні гучномовці), а також через 

місцеві радіомовні станції та телебачення. Щоб привернути увагу населення 

в екстрених випадках перед початком передачі інформації вмикаються 

сирени, а також інші сигнальні засоби. 

Сирени і переривчасті гудки підприємств і транспортних засобів 

означають сигнал цивільної захисту «УВАГА ВСІМ !».Почувши його, 

необхідно негайно вмикати гучномовець, радіо і телеприймач, прослухати 

повідомлення відділу з питань надзвичайних ситуацій населення району 

(міста обласного підпорядкування). 

 

 Варіанти повідомлень: 

1.  При аварії на ХНО. 

«УВАГА! Говорить відділ з питань надзвичайних ситуацій 

___________ райдержадміністрації. 

ГРОМАДЯНИ! Сьогодні  (дата, місяць і час) трапилася аварія на 

___________ насосній станції водопостачання (вул. _______, буд. _ ) з 

викидом в повітря хімічно-небезпечної речовини – хлору. Хмара зараженого 

повітря поширюється у (такому-то) напрямку з швидкістю … км/г і досягне 

… (міст, районів, населених пунктів) через  (хв., год.). В зону хімічного 

зараження потрапляють: … (перерахування районів). 

Мешканцям із приміщень не виходити, зачинити вікна, двері, здійснити 

герметизацію квартир (будинків). У підвалах, нижніх поверхах не ховатися, 

оскільки хлор важче за повітря і буде проникати  заповнювати низинні місця 

та підвальні приміщення.  

Жителям негайно залишити квартири (будинки), працівникам суб’єктів 

господарювання діяти за планом евакуації і виходити у безпечні райони, 

визначені планом евакуації. 

Всім громадянам надіти засоби індивідуального захисту: протигази 

усіх типів, дитячі протигази, камери захисні дитячі, а при їх відсутності – 

ватяну марлеву пов’язку або рушник, попередньо змочені водою або 2 % 

розчином питної соди. 

Повідомте про це сусідів. Слухайте наступні наші повідомлення. 

 У подальшому дійте згідно з вказівками відділу з питань надзвичайних 

ситуацій ________________ райдержадміністрації». 
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2.  При загрозі повені (катастрофічного затоплення) на території  

району. 

«УВАГА! Говорить відділ з питань надзвичайних ситуацій 

___________ райдержадміністрації. 

ГРОМАДЯНИ! Сьогодні … (дата, місяць і час) внаслідок злив вийшли 

із русел: … (вказати які) річки, що може привести до затоплення частини 

території: … (перелік районів затоплення). 

Населенню, що проживає на території вказаних районів перенести 

необхідні речі на горища, верхні поверхи, підготувати необхідний одяг і 

взуття, зібрати продукти харчування. Перед виходом вимкнути 

електроенергію, газ і самим вийти в райони _____ (перерахувати для  

реєстрації на збірних пунктах евакуації… (вказати адресу). 

Якщо ви не змогли залишити зону катастрофічного затоплення, 

підготуйте підручні плаваючі засоби та підніміться на верхні поверхи 

будинків і споруд. Про отриману інформацію сповістіть сусідів, надайте 

допомогу старим і хворим. За будь-яких обставин не втрачайте 

самовладання, не піддавайтесь паніці. 

Слухайте наступні наші повідомлення. У подальшому дійте згідно з 

вказівками відділу з питань надзвичайних ситуацій і чекайте на допомогу 

аварійно-рятувальних служб.» 

ПОВІДОМЛЕННЯ будуть залежати від виду та масштабів 

надзвичайних ситуацій, розмірів, тривалості та наслідків, ступеню небезпеки 

факторів ураження для населення району та стану рятувальних і 

невідкладних аварійних відновлювальних робіт. 

Кожний громадянин повинен знати телефони відділу з питань 

надзвичайних ситуацій і аварійно-рятувальних сил району 
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Додаток 12 

Перелік  

діючих електросирен  _______________ району 

 

№ 

з/п 

Назва підприємства та 

адреса 

Марка 

сирени 

Готовність Телефон 

1 ТП №4 __________ станції 

електропостачання 

вул. Канальна, 3 

С-40 Робоча _________ 

2 ТОВ завод „Вулкан” 

вул. Паркова, 2 

С-40 Робоча __________ 

3 

 

Трамвайний парк  № 2 

вул. Трамвайна,10  

С-28 Робоча _________ 

 

 

Тролейбусний парк № 1 

просп. Правобережний 7. 

С-40 Робоча _________ 

 

Заступник голови комісії  

з питань евакуації    __________ 
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Додаток 13 

Організаційна структура тимчасових органів 

з евакуації__________________ району 

 

 

 

Група зв’язку і оповіщення 

___________ 

  Керівник ланки 

територіальної підсистеми 

ЄДС ЦЗ 

Голова РДА 

__________ 

 Відділ з питань НС 

РДА 

___________ 
  

    

Група обліку, збору і 

відправлення евакуйованих 

___________ 

Голова  комісії з питань 

евакуації 
__________ 

 Служба торгівлі та 

харчування 

_________ 
   

   

Група транспортного 

забезпечення евакуації 

___________ 

Заступник голови комісії з 

питань евакуації   

____________ 

  Служба оповіщення 

та зв’язку 

___________ 
  

   

Група всебічного 

забезпечення 

евакозаходів 

___________ 

Члени комісії з питань 

евакуації 

(оповіщення згідно Додатку 

до плану евакуації) 

  Відділ патрульної 

поліції ____________ 

району ___________ 
 

  

   

Група організації зустрічі та 

розміщення еваконаселення 

___________ 

 

Секретар комісії з питань 

евакуації 

___________ 

  Служба охорони 

громадського порядку 

___________ 
 

 

   

Черговий комісії з питань 

евакуації 

___________ 

   Транспортна служба 

___________ 
 

 

   

   Медична служба 

___________  

 

   

ЗПЕ № 1 - ЖРЕО-4 

Вул. ___________ 

___________ 

 ЗПЕ № 2 - ВПУ № 5 

Вул. ___________ 

___________ 

   

    
ЗПЕ № 3 

Школа-інтернат № 4 

Вул. ___________ 

___________ 

  

ЗПЕ № 4 

Школа № 2 

Вул. ___________ 

___________ 

  

ЗПЕ № 5 

Школа № 8 

Вул. ___________ 

___________ 
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Додаток  14 

 

Перелік 

збірних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуації  

та тимчасових пунктів розміщення 

 

Збірні пункти евакуації 

 

№ 

з/п 

№ 

ЗПЕ 

Місця розташування ЗПЕ Адреса ЗПЕ № 

телефонів 

1 1 ЖРЕО - 4 вул. __________  

2 2 ВПУ № 5 вул.____________  

Приймальні пункти евакуації 

№ 

з/п 

№ 

ППЕ 

Місця розташування ППЕ Адреса ППЕ № телефонів 

1 01 Школа № 4 вул. ___________  

2 02 Школа-інтернат № 6 вул. ___________  

3 03 Школа № 8 вул. ___________  

 

Тимчасові пункти розміщення  

евакуйованого населенняу разі виникнення аварійних ситуацій на 

____________ водопровідній станції (при різних напрямках вітру) 
 

Північному: можливі зони хімічного зараження: Водопарк, масив 

Микульська Слобідка, масив Лівобережний, просп. Будівельників, 

Львівський просп., Медмістечко, Харківське площа, пр. Воз”єднання. 

Кількість населення – 45тис. чол. 

Можливий район відселення - ________________ . 

Тимчасові пункти розміщення евакуйованого населення: 

№з/п Розміщення ПР Адреса № тел.__________ 

1. СЗШ № 4 02100, вул. ______________  

2. СШ № 98 02100, вул. ______________  
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3. СШ № 46 02100, вул. ______________  

4. СШ № 65 02100, вул. ______________  

5. Гімназія „Єйдос” 02100, вул. ______________  

 

Східному: можливі зони хімічного зараження: _____________ райони. 

Кількість населення – 24 тис. чол. 

Можливий район відселення –  житлові масиви 

__________________________________________. 
 

Тимчасові пункти розміщення евакуйованого населення: 

№ 
з/п 

Розміщення ПР Адреса № тел. 

1. СШ № 9 02100, вул. ______________  

2. СЗШ № 24 02100, вул. ______________  

3. СШ № 46 02100, вул. ______________  

4. СШ № 25 02100, вул. ______________  

 

Південному: можливі зони хімічного зараження: пр._________, 

вул._____________, масиви _____________. 

Кількість населення – 60 тис. чол. 

Можливий район відселення – масиви ________________________. 

Тимчасові пункти розміщення евакуйованого населення: 

№з/п Розміщення ПР Адреса № тел. 

1. СШ № __ 02100, вул. ______________  

2. СЗШ № __ 02100, вул. ______________  

3. СШ № __ 02100, вул. ______________  

4. СШ № __ 02100, вул. ______________  

 

Заступник голови комісії 

з питань евакуації    ___________ 
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Додаток  15 

 

Розрахунок 

 

виділення особового складу ____________ РВ ГУ НП України в 

____________________ області для охорони громадського порядку 

при евакуації населення в разі можливої загрози та виникненні 

надзвичайних ситуацій. 

 

Охорона громадського порядку при евакуації організовується і 

забезпечується силами та засобами служби охорони громадського порядку 

РВ  ГУ НП в ______________області, формуваннями ЦЗ (команди, групи, 

ланки) суб’єктів господарчої діяльності. 

 
№ з/п Заходи, що виконуються при 

евакуації 

 

Кількість особового складу, який 

виділяється 

Оснащення 

1 Забезпечення заходів з охорони і громадського порядку при підтопленні 

1.1 Виставлення поліцейських 

постів оточення (ППО) 

- ППО – 4 од.; 

- о/с поліції – 8 чол.; 

- о/с формувань ЦЗ – 12 чол. 

 

1.2 Регулювання маршрутів 

евакуації 

- постів регулювання – 8 од.; 

- о/с поліції – 8 чол.; 

- о/с формувань ЦЗ – 16 чол. 

Радіостанції-

10 шт. 

1.3 Створення оперативних 

заслонів (ОЗ) 

- ОЗ – 2 од.; 

- о/с поліції – 20 чол.; 

- о/с формувань ЦЗ – 12 чол. 

 

1.4 Забезпечення збереження 

державного і власного майна 

громадян та боротьби зі 

злочинністю 

- о/с поліції – 104 чол.; 

- о/с формувань ЦЗ – 20 чол. 

Радіостанції-

42 шт. 

1.5 Спостереження за рівнем води - постів спостереження – 7 од.; 

- о/с поліції – 14 чол. 

 

1.6 Облік осіб, які пропали 

безвісті 

- о/с поліції – 2 чол.; 

- о/с формувань ЦЗ – 4 чол. 

Радіостанції-

1 шт. 

2 Забезпечення заходів з охорони громадського порядку при евакуації в разі 

виникнення аварій на хімічно-небезпечних об’єктах, лісових пожежах, аваріях на 

залізниці 

2.1 При аваріях на ХНО -о/с поліції – 30 чол.; 

-о/с формувань ЦЗ – 20 чол. 

Автомобілів-

5 шт. 

2.2 При лісових пожежах -о/с поліції – 25 чол.; 

-о/с формувань ЦЗ – 20 чол. 

Автомобілів-

9 шт. 

2.3 При аваріях на залізниці -о/с поліції – 30 чол.; 

-о/с формувань ЦЗ – 20 чол. 

Автомобілів-

5 шт. 

 

Начальник служби охорони громадського порядку 

– начальник ____________ РВ ГУ НП України 

в ____________ області                            _______________ 
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Додаток 16 

Організація 

медичного забезпечення евакуації населення в разі можливої 

загрози виникнення та виникненні надзвичайних ситуацій 

 

1. Організація медичного забезпечення евакуації. 

Організація медичного забезпечення евакуації покладено на керівника 

медичної служби району та здійснюється силами і засобами медичних 

закладів району. 

Основною метою медичного забезпечення є надання медичної допомоги 

евакуйованому населенню на етапах евакуації з осередку НС до лікувальних 

закладів. 

Медичне забезпечення евакуаційних заходів передбачає розгортання 

медичних пунктів (стаціонарних, тимчасових, пересувних) у місцях збору, 

посадки, на шляхах евакуації, місцях висадки та тимчасового розміщення 

населення. До розгортання цих пунктів залучаються сили та засоби 

лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ), які беруть участь у ліквідації 

медико-санітарних наслідків НС. Їх склад, забезпечення медичним майном і 

транспортними засобами визначається завчасно при прогнозуванні 

обстановки та плануванні заходів медичного забезпечення. 

 

2. Стан медичного забезпечення району. 
За станом на 01.10.20____ року медична служба району представлена 

наступними силами та засобами: 

- в ЛПЗ району працює 878 лікарів та 1117 середніх медичних 

працівників; 

- в кожному ЛПЗ створено лікарсько-сестринські бригади швидкого 

реагування, які оснащені санітарними сумками з необхідним набором 

медикаментів та медичними засобами для надання відповідних видів  

медичної допомоги; 

- в районі функціонують 7 виїзних лікарських бригад невідкладної 

медичної допомоги (НМД) при поліклініках; 

- на території району розташована підстанція швидкої медичної 

допомоги (ШМД) (вул. _________)  з кількістю виїзних бригад 3 – вдень та 1 

– вночі; 

- ліжковий фонд в міських  лікарнях, розташованих на території району 

складає 420 ліжок, із яких: 

- МЛ №3 – 250 ліжок ( додатково розгортається 20 ліжок); 

- МЛ № 5 – 170 ліжок (додатково розгортається 15 ліжок). 

3. Заходи та розрахунок медичного забезпечення евакуації в районі 

при загрозі: 

3.1 При затопленні: 

Організація чергування виїзних бригад відділень НМД під час евакуації 

населення на маршрутах: 
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№ 1 – житловий масив ______________ , вул. ___________, школа-

інтернат № __  (бульвар____) -  поліклініка № 1 (головний лікар –

____________________); 

№ 2 – вул. ____________, пр-т_____________, бульвар _______  – школа 

№ 4,  №  6 -  поліклініка № 2 (головний лікар – _____________). 

Організація роботи лікарських бригад для надання медичної допомоги 

на пунктах збору евакуйованих: 

На ЗПЕ № 01 (вул._________ , 6) – лікарсько-сестринська бригада з 

ЦРП. 

На ЗПЕ № 02 (вул. ___________, 5 ) – лікарсько-сестринська бригада з 

поліклініки № 1. 

Медичну допомогу евакуйованому населенню у місцях тимчасового 

перебування ППЕ  №01 (школа-інтернат № 4 – вул.________); ППЕ  №02 

(школа № 6 – вул. __________); ППЕ №03 (школа № 1 – вул. _____________) 

та на тимчасових пунктах прийому (ТПП) будуть надавати медпрацівники 

названих закладів. 

госпіталізація потерпілих планується у стаціонарні ЛПЗ за адресою: 

вул. ____________ – міська  лікарня № 3 

вул. ____________ – міська клінічна лікарня № 5. 

Амбулаторне лікування забезпечує центральна районна поліклініка за 

адресою: вул. ______________. 

3.2 При аварії на ХНО: 

- проведення розрахунку медичних сил та засобів, необхідних для 

надання домедичної та інших видів  медичної допомоги мешканцям 

житлових будинків та працівників, які потрапили в зону хімічного зараження 

(5 бригад швидкої медичної допомоги та 150 стаціонарних ліжок); 

- надання  медичної допомоги і транспортування постраждалих 

працівників направляється 5 лікарських бригад СШМД; 

- госпіталізація постраждалих від хімічного отруєння -  в токсикологічне 

відділення МЛ № 3(вул. ____________); 

- надання домедичної допомоги працівникам ХНО забезпечується 

медперсоналом та санітарними постами цих об’єктів; 

- надання амбулаторної допомоги медпрацівниками поліклініки №1 

(вул. ___________) та амбулаторією сімейних лікарів (вул.___________); 

- організація медпрацівниками поліклініки №1 поквартирних обходів 

для обстеження та надання меддопомоги мешканцям будинків, що потрапили 

у зону хімічного зараження; 

- забезпечення силами санітарно-епідемічної служби району постійного 

контролю за станом атмосферного повітря. 

3.3 При виникненні лісових пожеж та терористичних актівмедичне 

забезпечення буде організовано залежно від умов, що склалися. 

 

Начальник  спеціалізованої медичної служби ЦЗ –  

начальник управління охорони здоров’я     ___________ 
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Додаток 17 

Розрахунок 

 

виділення особового складу ____________ РВ ГУ ДСНС України 

 в ____________  області при евакуації населення в разі загрози 

виникнення або виникненні надзвичайних ситуацій 

 

 Протипожежне забезпечення евакозаходів в районі покладено на 

начальника протипожежної служби району та здійснюється силами і 

засобами підрозділів державної пожежно-рятувальної служби  і 

протипожежних формувань підприємств. 

Основними завданнями служби зо забезпеченняевакозаходів є: 

- розроблення відповідного розділу до Плану евакуації населення та 

щорічне його коригування станом на 1 січня поточного року; 

- здійснення перевірок протипожежного стану потенційно-небезпечних 

підприємств та об’єктів; 

- забезпечення нагляду за дотриманням вимог щодо захисту населення 

і території від можливих пожеж; 

- організація протипожежного забезпечення, рятувальних та інших 

невідкладних робіт у районах пожеж, стихійного лиха, виробничих аварій і 

катастроф; 

- удосконалення тактики боротьби з пожежами. 

 

Сили та засоби, що можуть залучатися для протипожежного 

забезпечення евакозаходів району. 

 

№ 

з/п 

Назва 

воєнізованої 

пожежної 

частини 

Адреса 

розташування 

Кількість  

о/с 

Протипожежні засоби та 

спец. техніка 

1 СДПЧ №  02111 бульв. 

Серова, 6  

Тел._______ 

о/с – 106 

чол.; 

черговий 

караул –25 

чол. 

-АЦ-40 (Зил) – 3 авт. для 

доставки о/с та засобів 

пожежогасіння; 

-АПД-2 (Газель) – авт. для 

доставки о/с; 

-АП-5 (Камаз) – авт. для 

доставки порошку для гасіння 

електроустаткування; 

-АППГ-8 (Зил) – авт. для 

доставки піноутворювача; 

-АД-50 (Магірус) – авт. для 

евакуації потерпілих з верхніх 

поверхів будинків. 

2. ПДПЧ 02111 бульв. 

Лісовий 

Тел._______ 

о/с –76 чол. 

черговий 

караул –15 

чол. 

-АД-30 (Зил) – авт. для 

рятування потерпілих з 

поверхів будинків; 

-Аероглісер – плавзасіб для 
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рятування потерпілих на воді; 

-АЦ-40 (Зил) – 5 авт. для 

доставки о/с та засобів 

пожежогасіння. 

 

 

Начальник спеціалізованої протипожежної служби ––  

начальник ____________ РВ  ГУ ДСНС України в м.  ________________ 
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Додаток 18 

 

Розрахунок  

забезпечення евакуйованих  

продуктами харчування і товарами повсякденноговжитку   

 

Основними завданнями служби торгівлі та харчування під час 

проведення евакуаційних заходів є: 

- розроблення до Плану евакуації населення  розділу забезпечення 

населення  продуктами харчування і товарами повсякденного вжитку та 

щорічне його коригування станом на 1 січня поточного року; 

- визначення сил і засобів, необхідних для     забезпечення населення  

продуктами харчування і товарами повсякденного вжитку під час евакуації та 

у безпечному районі. 

Забезпечення евакуйованого населення продуктами харчування і 

товарами повсякденного вжитку покладено на ВАТ "Дніпрянка", КХП 

"Юність" за готівковий рахунок. 

При евакуації населення із зони розповсюдження ХНО та загрозі 

лісових пожеж. 

Тимчасова евакуація працівників суб’єктів господарської діяльності та 

населення здійснюється в учбові заклади, кінотеатри, адміністративні  

будинки тощо,  які знаходяться за межею зони розповсюдження ХНО і тільки 

на період ліквідації аварії. 

В місцях тимчасового розселення евакуйоване населення 

забезпечується продуктами харчування і предметами повсякденного вжитку 

через мережу існуючих підприємств торгівлі та харчування. 

 

5. Відповідно до норм фізіологічних потреб у харчових речовинах і 

енергії для постраждалого населення (на добу) кількість основних продуктів 

харчування для постраждалого населення буде складати згідно таблиць: 
 

Норми фізіологічних потреб  

у харчових речовинах і енергії для різних груп населення 

 
№ 

групи 

Категорія населення Енергія, 

Ккал 

Білки, 

г 

Жири, 

г 

Вуглеводи, 

г 

І Населення, яке 

постраждало у НС 

 

2300 

 

58 

 

74 

 

320 
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Норми  

забезпечення продуктами харчування постраждалого населення 

№№ 

з/п 
Найменування продуктів харчування 

Норма на одну 

людину 

(г/ добу) 

Всього необхідно 
на добу (т) 

1.  
Хліб та хлібобулочні вироби 590  

2.  
Крупи та макаронні вироби 55  

3.  
Цукор та кондитерські вироби 54  

4.  
М’ясо та м’ясопродукти 43  

5.  
Риба та рибопродукти 22  

6.  
Жири 27  

7.  
Молоко та молокопродукти 246  

8.  
Картопля та овочі 280  

9.  
Сіль 20  

10.  
Чай 1  

 

Начальник  спеціалізованої служби ЦЗ 

торгівлі та харчування– 

начальник відділу торгівлі та споживчого ринку   ___________ 
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Додаток 19 

 

Розрахунок 

транспортного забезпечення евакуаційних заходів 

 в ________________  районі 

 

1. Основними завданнями транспортного забезпечення 

евакуаційних заходів є: 

- розроблення до Плану евакуації населення розділу транспортного 

забезпечення проведення евакуації населення і щорічне його коригування 

станом на 1 січня поточного року; 

- визначення сил і засобів, необхідних для евакуації відповідних 

категорій населення; 

- терміни  виконання транспортного забезпечення евакуації. 

Для проведення евакуації із зони затопленнязалучається 10 автобусів. 

Для евакуації  населення із зони лісових пожеж і зони 

розповсюдження ХНРдодатково залучається приватний транспорт. 

 

При загрозі прориву греблі “Дніпрогесу” можливо підтоплення 

території Дніпровського, Вознесенівського, Олександрівського та 

Комунарського районів м. Запоріжжя  з населенням більш як 77 тис. осіб, а 

також 31 населений пункт Запорізького,  Василівського та К-Дніпровського 

районів з населенням більш  як 45 тис. осіб. Всього в зону короткочасного 

підтоплення може потрапити 49 населених пунктів з загальною чисельністю 

населення 124 тис. осіб. 

Для евакуації залучається _____ автобусів від КП „Міськпастранс”, _____ 

автобусів автобусного парку  № ___ ,  _____ одиниць  приватного 

транспорту. 

 
№  

п/п 

Марка автобуса Реєстраційний 

номер 

Прізвище та 

ініціали водія 

Примітка 

     

     

     

     

 

Крім цього, для евакуації залучається до ______   легкових автомобілів 

індивідуальних власників. 

Одним рейсом автобусами перевозиться ____чол. 

Норма посадки в автобус 68-72 чол. 

 

2.  Термін приведення у готовність 

Автотранспорт приводиться в готовність за 4 години, що включає: 

- оповіщення і збір водіїв і автотранспорту; 

- проведення технічного огляду автотранспорту; 
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- дозаправка пальним; 

- проведення герметизації кабін і салонів автобусів; 

- забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту 

(протигазами, респіраторами). 

Резерв водіїв забезпечують керівники підприємств на яких 

покладено формування автоколон. 

 

3. Маршрути евакуації населення 

При загрозі хімічного ураження (аварії на ХНО) проводиться 

тимчасове відселення працюючих та населення пішки з зон ураження у 

безпечні зони перпендикулярно напряму вітру. 

Маршрути евакуації при можливому  прориву дамби “Дніпрогесу”: 

маршрут евакуації № 1 – вул. __________ проспект __________ , 

бульвар _____________; 

маршрут евакуації № 2 – вул. __________ – проспект ___________ 

бульвар _____________; 

маршрут евакуації № 3 – вул. _______________; 

маршрут евакуації № 4 (резервний) – вул. _____________________. 

Маршрути евакуації при загрозі здійснення або здійсненні 

терористичного акту будуть залежать від обставин, що склалися. 

 

Начальник спеціалізованої транспортної  

служби ЦЗ    _________ району  –  

директор АП № _______         __________________ 
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Додаток20 

 

 

ДОНЕСЕННЯ 

про хід евакуації 

(з початку евакуації  і через кожні 6 годин) 

 

Позивний ВЗ (вузла зв`язку)_______________Кому___________________ 

На ___________ год. __________ хв. 

Евакуйовано ____________________________ чол. 

Із загальної кількості __________________ чол. вивезено: 

залізничним транспортом ______________ чол. 

автомобільним транспортом ______________ чол. 

виведено пішим порядком ______________ чол. 

залишилося у місті ______________ чол. 

 

 

Позивний ВЗ _______________ Підпис ____________________ 

Передав _____________(час)____ Прийняв _____________(час)____ 

“ __ “ ______________ 20_ р.   “ __ “ ______________ 20_ р. 
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Додаток 21 

 

ПАМ’ЯТКА ЕВАКУЙОВАНИМ 
 

1. Працівникам суб’єкта господарювання  (установи) і членам їх сімей 

необхідно ЗНАТИ: 

 

про включення Вас і членів Вашої сім’ї до списків на евакуацію; 

яким видом транспорту (потягом, автомобілями) або пішим порядком 

Ви вирушаєте до нового місця розташування СГ (установи); 

місце збору перед відправленням на збірний пункт евакуації (ЗПЕ), 

адресу ЗПЕ і час відправлення потягу, автомобільної або пішохідної колони; 

новий район (пункт) розташування СГ (установи), якщо це визначено 

завчасно; 

сигнали оповіщення цивільного захисту та порядок дії за сигналами. 

 

2. Перед тим, як залишити житло, необхідно: 

зачинити вікна; 

вимкнути газ, воду і електропостачання; 

забрати продукти з холодильника. 

Ключі від квартири необхідно здати представнику ЖЕО і залишити 

записку з позначенням прізвища, складу сім’ї та адреси місця роботи. 

 

3. З собою мати документи: 

паспорт, військовий квіток, документи про освіту та фах, посвідчення 

про шлюб і народження дітей, пенсійне посвідчення, трудову книжку та інші 

документи. 

 

4. Взяти із собою валізу (рюкзак) з теплим одягом, постільною 

білизною, особистими речами, медичною аптечкою і предметами гігієни. 

Загальна вага не повинна перевищувати 50 кг. 

До валізи (рюкзака) прикріпити табличку з позначенням адреси 

постійного місця проживання, прізвища евакуйованого і станції призначення. 

На одягу дітей до 7-ми років мають бути нашивки з позначенням прізвища, 

імені та по батькові евакуйованого, року народження, адреси постійного 

місця мешкання і станції призначення. 

 

5. Одержати та підтримувати у готовності засоби індивідуального 

захисту (протигаз, респіратор, індивідуальну аптечку, індивідуальний 

перев’язочний пакет). 

 

6. Виконувати всі розпорядження посадових осіб тимчасових 

евакуаційних органів. Дотримуватись дисципліни та порядку на маршруті (на 
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шляху руху на транспорті) та в районі розселення за новим місцем 

розташування СГ (установи). 

 

За можливості надавати сприяння органам охорони громадського 

порядку і медичним працівникам. 

 

За планом евакуації об`єкта Ви включені до _____ 

_____________________________________________________ . 

Ваша посада ________________________________________ 

______________________________________________________ . 
ПРИ ЕВАКУАЦІЇ 

Ваш збірний пункт евакуації № __ , адреса: _________ 

______________________________________________________ . 

Прибути на ЗПЕ не пізніше ___ год. ___ хв. 

а) залізничним транспортом: 

станція посадки _____________________________________ 

потяг № _____ час відправлення ___ год. ___ хв. 

Станція (пункт) призначення: ________________________ . 

б) автомобільним транспортом: 

автоколона № _____ , час відправлення ___ год. ___ хв. 

місце посадки на транспорт ___________________________ . 

Місце призначення: ________________________ . 

в) пішим порядком: 

від ЗПЕ № ___ , адреса ____________________________ до місця 

призначення (проміжного пункту евакуації) _____________ 

____________________ за маршрутом ______________________ 

_____________________________________________________ . 

Місце розміщення у районі нового розташування СГ (установи): 

Населений пункт ______________ , ___________________ району 

_________________________ області, вулиця _________________ , буд. 

__________ , кв. _____ . 

Власник будинку: __________________________________ . 

 

Примітка:Пам’ятки вручаються усім евакуйованим і заповнюються 

повністю, якщо місце призначення при евакуації намічено 

завчасно. В іншому разі пам’ятка заповнюється 

безпосередньо перед здійсненням евакуації (або самими 

евакуйованими при їх інструктуванні). 

 

 

 


