
чугуьськА РАйоннА дшРкАвнА Адм[н!стРАщя
хАРк[всько[ оБпАст|

Р озп о Рядт( ш ння

{уц!в х, ?//

||ро хй вцконання поста|!ови !(аб1шету
[1п1стр1в укра!ъи в!д 30.10.2013 }$э 841
<<|1ро затверА:кення !1орядл9 проведення
евакуац![ у раз! загрозп винцкненпя або
виникпецця надзвинайних сштуац|й
техногепцоп) та природ|!ого характеру))

1(еругонись статтями 6, 39 3акону }кра!ни <|{ро м1сцев| державн|
адм|н1страц1!>, на викон:1н|1я вимог постанови (аб|нец \41н1отр1в !ща!ни в|д
30.10.2013 }{э 841 к|{ро затверджен}'! |{орядку проведен1{'{ евачац|! у раз|
защози виникнення або виникнення надзвинйних ситац1й техногенно|0 та
природного характеру) :

1. 3аст1тлнику голови районно| дерхсавно| адм1н1страц1], голов[ районно|
ком!с1] з питань евакуац[| 1{оростельову 8.8.:

1.1. 8зяти п[д особистий контРоль х|д виконання постанови 1{аб!нец
й1н1сщ[в 9кра!ни в!д 30.10.201з }'{! 841 <|1ро затвердження ||орядц
проведення евакуац|! у раз| защози виникнення або виникнення надзвичайних
оицац1й техногенног0 та природного характеру)).

].2. провести до 22'11.2014 оем|нар-наралу з головами ! секретарями
ком1с|й з питань ек|куац1!'' в|дпов!да.гльними особами, як! викон1.тоть ф1тткц1|
зазначено! ком1с!! у с|льських, селищних радах, для вивчення чинног0
законодавств!! з гп.:тань орган!заш!| евакуаш!| населення'

2. Рекоменд1ъати виконт<омам с|льських' селищн[х р ад до 0|.|2-2014:
2.1. Розробити (в|дторицвати) плани евакуац|| населення' яке про)!(ивае у

зонах можливог0 виникнен!{'{ надзвинайних сицац|й природного або
техногенного характеру

2'2. ||риьести дочменти п|дпорядкованих ком1с1й з питань евачац1{,
зб1рнто<' приймальних щп:кг|в евачац|| у в1дпов|дн!Фь до вимог чинног0
законодавства.

2.3' Бизначити об'скти для розм|щення зб1рних, приймальних гщ_:кг[в
евачац1|.

2.4. }точнити лан| про к1льк1сть непрац}оючог0 населення за м!сцем
про)кив:!ння (за в!ковими категорйми, зокрема 1нвал1д[в з ураженням орган1в
зору' слуц' опорно-руховог0 аларац. розр|ово:о в!дстал!стю, псих!чними
розладами), яка п[длягае евачац!| та вивозиться щанспорп:ими засобами.
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2.5. ||одати заявки на функц!онатьне навчання у 2015 роц1 гол|в |

секретар!в ком|о1й з питань евачгац|!, в1дпов1дальних оо!б, як1 викону}оть
функц|| зазнаненот ком1с||, на обласних ц?сах удоскон:1пення кер!вних кадр!в
}{авнально-методичног0 центру цив1льного захиоц та безпеки :киттсд|яльност!
{арЁвсько! о6ласт!.

3. Рекомендувати виконкомам с1льських та селищних рад, на територ|т
яких пл:1нуеться розм1щення евацйованого населен|{'|' розробити
(в|дкорицвати1 г1лани його щийман11я 1 розм!шення.4. €екгору цив|льного захлсц районнот деРжавнот адм!н!сщац1т
ф4единцев 8.8') :

4.1' 3д|йснтовати координац|то д|яльност| тим.{асових орган!в з евачац1!
створених при с|льських, селищних радах.

4.2. 1нфорштуъати про виконання Розпорядя(енн'{ голову районно!
дерясавно| адм1н!ощац!1 через сектор контрол|о аларац районно1 державно|
адм1н1страц|! до 15 щудня 2014 року.

5. 1(онтроль за виконанням розпорядженття зали:пало за собо:о.

|!ерп:пй заступник голов!{
районно! дерэкавно[ адм!п!страц!! .к. вАР!{в!нов


