УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 07.07.2017р.

м.Яремче

№ 127-р

Про внесення змін
до
розпорядження
міського
голови від 20.01.2017р. №10-р
«Про міську евакуаційну
комісію»

Відповідно до ст. 33 Кодексу цивільного захисту України, постанови
Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р. № 841 «Про затвердження
Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»,листа
управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації
від
30.06.2017 року №225/0/06-03/137, з метою забезпечення організації та
своєчасного проведення евакуації населення у випадку загрози і виникнення
надзвичайних ситуацій:
1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 20.01.2017
року № 10-р «Про міську евакуаційну комісію», доповнивши його
«Положенням про збірний пункт евакуації» та «Положенням про
приймальний пункт евакуації», що додаються.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка.

Міський голова

Василь Онутчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 07.07.2017р. №127-р
ПОЛОЖЕННЯ
про збірний пункт евакуації (ЗПЕ)
Збірний пункт евакуації (ЗПЕ) призначений для збору та реєстрації
населення, яке підлягає евакуації розподілу за поїздами (автоколонами),
пішими колонами, а також забезпечення відправлення його на станції
(пункти посадки) та вихідні пункти руху пішим порядком.
Збірні евакуаційні пункти створюються у населених пунктах, які
розташовані у зонах можливого катастрофічного затоплення, небезпечного
радіоактивного забруднення, районах виникнення стихійного лиха –
розпорядженням міського голови; на об'єктах господарювання - наказами
керівників об'єктів.
Склад адміністрації ЗПЕ:
начальник збірного пункту евакуації;
заступник начальника збірного пункту евакуації;
група реєстрації і обліку (4-6 чол.);
група комплектування колон, ешелонів та їх відправлення (4-6 чол.);
група охорони громадського порядку;
медичний пункт (3 чол.);
кімната матері та дитини (2-3 чол.);
комендант.
Начальник ЗПЕ призначається із числа керівного складу підприємств,
установ, на базі яких створюється ЗПЕ.
ЗПЕ безпосередньо підпорядковується евакуаційній комісії міста, а по
внутрішніх питаннях - начальнику цивільного захисту об'єкта.
Кількість ЗПЕ, їх місця розгортання визначаються з урахуванням
загальної чисельності еваконаселення міста, кількості маршрутів вивезення
та виведення людей, станцій посадки.
ЗПЕ, які призначаються для відправлення людей автомобільним
транспортом та пішими колонами, як правило, розгортаються на околиці
міста, населених пунктів поблизу маршрутів вивезення (виведення) людей у
безпечні райони (місця), решта ЗПЕ розгортаються поблизу залізничних
станцій посадки на транспортні засоби.
Кожному ЗПЕ присвоюється порядковий номер і закріплюються
об'єкти господарювання, установи, організації та комунальні підприємства,
населення яких буде евакуйовуватися через цей ЗПЕ. Збірні пункти
евакуації розгортаються за рішенням органів місцевого самоврядування,
наказами керівників установ, організацій, об'єктів господарювання на період
проведення евакуації населення.
Основні завдання ЗПЕ:
підтримання зв'язку з комісією з питань еуакуації міста, об'єктами, які
закріплені за ЗПЕ, транспортними органами, вихідними пунктами

пішохідних маршрутів, інформування їх про час прибуття населення на ЗПЕ
та часу відправлення його в безпечні райони (пункти);
ведення обліку еваконаселення, яке вивозиться всіма видами
транспортних засобів та виводиться пішим порядком, і в установлені
терміни доповідати про це комісії з питань евакуації міста ;
надання необхідної медичної допомоги хворим під час знаходження їх
на ЗПЕ;
забезпечення додержання населенням громадського порядку та
укриття його в захисних спорудах за сигналом "Повітряна тривога".
Під час повсякденної діяльності :
розроблення документів, необхідних для керівництва під час
підготовки та проведення евакозаходів;
розроблення календарного плану роботи ЗПЕ на період підготовки та
проведення евакозаходів;
ведення обліку та уточнення населення об'єктів, установ, організацій,
які приписані до ЗПЕ і підлягають евакуації;
збір та уточнення відомостей про виділення транспортних засобів, час
їх подачі на пункти та їх можливості по перевезенню населення;
розроблення разом з комісією з питань евакуації міста, об'єктами
господарства, які приписані до ЗПЕ, схеми зв'язку та оповіщення при
проведенні евакозаходів;
уточнення відомостей про начальників ешелонів поїздів та
начальників автомобільних колон;
проведення занять та тренувань з персоналом ЗПЕ з метою підготовки
їх до дій при проведенні евакозаходів.
З отриманням розпорядження про проведення евакуації населення
ЗПЕ:
установлює зв'язок з комісією з питань евакуації міста, з приписаними
об'єктами до ЗПЕ і повідомити про початок евакуації населення;
уточнює графіки подачі транспортних засобів на пункти посадки та
графіки виведення піших колон;
разом з представниками евакокомісій об'єктів на ЗПЕ перевіряє людей
за списками, вести облік прибуття еваконаселення на ЗПЕ за об'єктами;
розподіляє людей по вагонах, машинах, колонах і направляти їх на
станції посадки та вихідні пункти;
про час відправлення еваконаселення з ЗПЕ повідомляє адміністрацію
залізничної станції посадки, начальників автоколон та начальників
маршрутів пішої евакуації;
з прибуттям еваконаселення на станції (пункти) разом з
адміністраціями здійснює посадку людей по вагонах (машинах);
про час відправлення еваконаселення, його кількість доповідає
міській комісії з питань евакуаціїї, де буде розміщуватися еваконаселення.
Начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій, цивільного захисту населення,
мобілізаційної та оборонної роботи
міськвиконкому

Петро Савчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 07.07.2017р. №127-р
ПОЛОЖЕННЯ
про приймальний пункт евакуації (ППЕ)
Приймальний
пункт
евакуації
(далі
ППЕ)
створюється
розпорядженням міського голови для зустрічі, приймання еваконаселення
та організації відправлення його в безпечні місця розміщення.
Приймальний
пункт евакуації розгортається в місцях висадки
евакуйованого населення на залізничних станціях та пунктах висадки з
автотранспорту.
Основними завданнями ППЕ є:
зустріч прибуваючих поїздів, автоколон та спільно з адміністрацією
залізничної станції,
пункту висадки з автотранспорту, забезпечення
організованої висадки еваконаселення;
організація відправлення еваконаселення автомобільним транспортом
та пішим порядком в пункти його розміщення у безпечному місці;
організація надання медичної допомоги хворим із числа прибуваючого
еваконаселення;
забезпечення дотримання громадського порядку в пунктах висадки та
укриття еваконаселення за сигналом цивільного захисту "Повітряна
тривога";
доповідь голові комісії з питань евакуації про час прибуття, кількості
населення, що прибуло, та відправлення його в місця розміщення.
Склад приймального пункту евакуації:
начальник ППЕ;
заступник начальника ППЕ;
група
зустрічі,
приймання
та
тимчасового
розміщення
еваконаселення (2-3 чол );
група відправлення та супроводу еваконаселення (3-4 чол.);
група охорони громадського порядку;
група забезпечення (2-3 чол.);
медичний пункт (1-2 чол.);
кімната матері та дитини (1 чол.);
стіл довідок (1 чол.)

Начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій, цивільного захисту населення,
мобілізаційної та оборонної роботи
міськвиконкому

Петро Савчук

