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|1ро х1д виконання постанови (аб1нету
}1{н1стр!в )/кра!ни в!д 30.10.2013 ш 841
<<]1ро 3атверд2ке!|ня [1орядку проведення
евакуац1[ у раз1 загро3и виникнення або
виникнення над3вичайних ситуац1й
техногенного та природного характеру>>

1(ерутонись статтями 6, з9 3акону !кр
адм1н1страц11)' на виконан}{я вимог постанови

лъ 60}

а{ни
д 1{аб
(ку пр
[них с

к|{ро м|сцев| дерх<авн1
|нец Р1|н|стр!в }кра|ни

в|д 30.|0.20|з м 841 <|{ро 3атвердх{ення |{оряд роведення евакуац|{ у раз1
загрози виникнення а6о виникнення надзвичай ситуац1и техногенного та
природного характеру) та врахову}очи сп|льтте р|тшення колег|| районно|
дер)кавно| адм!н|страц|| та районно| ком|с|| з питань евакуац|| в|д 2з.|1.2021,:

1. 3асцпнику голови районно| деря{авно| адм|н|страц11, голов1 районно1
ком|с|| з питань евакуац|| Болодиьтиру [убареву:

1.1.Бзяти п!д особистий контроль х|д виконання постанови 1&б|нец
й!н|стр|в 9кра!ни в|д 30.10.2013 ]\гр 841 <|{ро затвердя{ення |[орядку
проведення евакуац|| у раз| защози виникнення або виникнення надзвичайних
сиц ац\й техно генного та природного хар актеру) .

1.2. |{ровести у 1 квартал| 2022 року сем|нар-нараду з головами 1

секретарями ком|с|й з питань евацац|| пр}1 м|ських, селищних радах для
вивчення чинного законодавства з питань орган|зац|| еващац|| населення.

2. Рекомендувати виконкомам м!ських, селищних рад до 01 .04.2022:

2.1. Розробити (в|дкоригувати) плани евакуац!| населенн\ яке прох(ивае у
зонах можливого виникнення надзвичайних оитуац|й природного а6о

техногенного характеру.
2.2.{1ривести документи п|дпорядкова1.1их ком|с|й з питань евакуац||,

зб|рних' приймальних глугткт|в евакуац!! у ь1дпов|дн1сть до вимог чинного
законодавства.

2.3.Бизначити об'екти для розм|щегтня зб|рних, приймальних пункт|в

евакуац||
2.4.!точнити дан| про к|льк|сть }1епрац1о}очого населенн'т за м1сцем

про)кивання'(за в|ковими категор|ями' зокрема ос|б з |нвал|дн|стто з ура}кенням
орган|в зору, сл}щг, опорно-р}хового апарыч' розумово}о в|дстал|стто,

псих|чними розладами), яке п|длягас евакуац|] та вивозиться транспортними
засобами.
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2.5. 3абезпечити функц1ональне навчання у 2022 роц| гол|в | секретар|в

ком|с1й з питань евакуац|| у Ёавнально-методичному центр| цив|льного захисту

та безпеки )киттед|яльност| )(арк|всько| област1.

3. Рекоме\1дувати виконкомам м1ських, селу\щних рад, на територ1| яку1х

планусться ро3м1щення евацйованого населення, до 01.04.2022 розробити
(в|дкоригувати) плани його приймання | розм|щення.

4. Б|дд|лу оборонно| роботи, цив|льного захисту та

правоохоронними органами р.айонно| державно|
(1!1икола )1унников):

4.|.3д1йон}овати координац1то д|яльност| тимчасових орган|в з

створених при м|ських, селищних радах.

евакуац||

4.2' |1ровести до 0 1.04.2022 коригування |{ерел|ку зб|рних, приймальних
пункт|в евакуац||, як| створю}оться в населених пунктах район!, тА. |х загальну

нумерац1:о.
4.3. [{ро виконання ро3поряд)кення |нформувати голову районно|

дер}кавно] адм|н|страц|| через в!дд|л документального забезпечення та

контролто ат|арату районно| державно| адм|н|страц!! до 15 кв|тня 2022 року.
5. 1{онтроль за виконанням розпорядженняза]ти|ла!о за собото.

|олова ра йонно[ дерэпсавно|
адм!н!страц!| [гор волков

взасмод|| з

адм|н|страц|?


