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ПЛАН
евакуації, приймання та розміщення евакуйованого населення
на випадок загрози виникнення або виникнення надзвичайної
ситуації внаслідок пожежі, вибухів на складі військової
частини А1319 з викиданням уламків звичайних снарядів на
території Розівського району

«НС унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі боєприпасів
або іншому об’єкті військової призначеності»
Код НС - 10260

смт. Розівка

РОЗДІЛ I
ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ЕВАКУАЦІЇ
План евакуації, приймання та розміщення евакуйованого населення на
випадок загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації внаслідок
пожежі, вибухів на складі військової частини А1319 (далі в.ч. А1319) з
викиданням уламків звичайних снарядів на території Розівського району
(далі – План) вводиться в дію у випадку загрози виникнення або виникнення
надзвичайної ситуації (далі – НС) техногенного характеру на території
району (у відповідності з національним класифікатором надзвичайних
ситуацій ДК 019:2010): «НС унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі
боєприпасів або іншому об'єкті військової призначеності» (код НС – 10260).
Поняття, що вживаються у цьому плані:
аварія - небезпечна подія, що виникла на складах ракетноартилерійського озброєння внаслідок детонації боєприпасів та створює на
території складів і навколо них загрозу життю і здоров’ю населення та може
призвести до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних
засобів;
зона можливого ураження - територія, яка внаслідок аварії на складах
в.ч. А1309 находиться в межах розльоту уламків боєприпасів, з якої, з метою
уникнення жертв, має бути проведена евакуація населення;
Основним завданням плану евакуації є координація діяльності місцевої
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
(комісії з питань ТЕБ та НС), районної комісії з питань евакуації (далі –
евакокомісії) та відповідальних осіб установ, що залучаються до планування
та практичного проведення евакуаційних заходів (далі евакозаходів) у разі
загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та
воєнного характеру на території району.
Висновки з оцінки обстановки
Розівський район знаходиться у східній частині Запорізької області. На
сході район граничить із Донецькою областю, на заході - із Більмацьким
районом, на півночі - із Гуляйпільським районом та Донецькою областю, на
півдні із Більмацьким районом та Донецькою областю. Чисельність
населення – 9,0 тис. чоловік. Адміністративно – територіальний поділ району
включає 1 селищну та 7 сільських рад із 28 населених пунктів.
На території району знаходиться 11 потенційно небезпечних об'єктів.
Значні втрати та людські жертви можуть принести пожежі на об'єктових
складах ПММ. В смт. Розівка дислокується військовий об’єкт, на території
якого зберігаються боєприпаси і які потребують приділення особливої уваги
щодо забезпечення належного рівня безпеки їх експлуатації.

Склад в.ч. А1319 розташований в смт. Розівка. Склад в разі його
руйнування являє загрозу для навколишнього середовища та населення, яке
проживає в межах їх розташування.
У випадку вибухів боєприпасів та розльоту уламків снарядів може бути
створена зона ураження радіусом 5 км, зруйнування будівель в радіусі – до 3
км; припинення руху автомобільного транспорту на ділянці від с.
Новомлинівка Розівського району Запорізької області до с. Кальчинівка
Нікольського району Донецької області автомобільної дороги Н08.
Внаслідок розльоту уламків снарядів в 5 км зону ураження можуть
попасти 4 населених пункти Розівського району з населенням 4510 чоловік,
можливі людські жертви.
ПЕРЕЛІК
населених пунктів, які попадають в 5 км зону
№
Найменування населених пунктів
п/п
1
смт. Розівка
2
с. Луганське
3
с. Першотравневе
4
с. Зоряне
Всього за район

Кількість населення, яке
планується евакуювати (чол.)
3820
230
200
260
4510

1. Склад органів з евакуації, порядок та строки
їх приведення у готовність до виконання завдань за призначенням
Склад органів з евакуації на випадок загрози виникнення або
виникнення НС внаслідок пожежі, вибухів на складі в.ч. А1319 з викиданням
уламків звичайних снарядів на території Розівського району (далі – загроза
виникнення або виникнення НС):
місцева комісія з питань ТЕБ та НС;
районна комісія з питань евакуації;
2 збірних пункти евакуації (далі – ЗПЕ);
3 приймальних пункти евакуації (далі – ПриймПЕ);
ЗПЕ та ПриймПЕ присвоєні порядкові номери.
Переліки ЗПЕ та ПриймПЕ наведено у додатках 3 та 4.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.03.2016 № 103
створена районна комісії з питань евакуації, затверджено її посадовий склад
та Положення про неї, а розпорядженням голови райдержадміністрації від
18.02.2018 №68 створена місцева комісія з питань ТЕБ та НС Розівського
району.
Керівників та персональний склад органів з евакуації призначено
відповідно до посадового складу з числа керівників та фахівців структурних
підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та
об’єктів.

Органи з евакуації приводяться у готовність до виконання завдань за
призначенням з моменту отримання сигналу оповіщення у порядку згідно з
календарним планом проведення заходів з евакуації на випадок загрози
виникнення або виникнення надзвичайної ситуації внаслідок пожежі, вибухів
на складі в.ч. А1319 з викиданням уламків звичайних снарядів на території
Розівського району (додаток 19).
Строки приведення в готовність до виконання завдань за
призначенням:
районної комісій з питань евакуації – «Ч»+2-00 у робочий час, «Ч»+330 у неробочий час з моменту отримання сигналу оповіщення;
ЗПЕ та ПриймПЕ – не пізніше чотирьох годин з моменту отримання
рішення про проведення евакуації.
2. Порядок оповіщення населення про початок евакуації
Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення НС та початок
евакуації організовано відповідно до Положення про організацію оповіщення
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у
сфері цивільного захисту, який затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 27.09.2017 № 733.
Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення НС здійснюється:
оперативно-чергової служби на пункті управління цивільного захисту
області – чергова служба РДА засобами стаціонарного та мобільного
телефонного зв’язку ;
керівного складу районної ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Запорізької області, районних та
міських ланок територіальної підсистеми – чергова служба РДА засобами
стаціонарного та мобільного телефонного зв’язку ;
членів комісії з питань ТЕБ та НС та евакокомісії – чергова служба
РДА засобами стаціонарного та мобільного телефонного зв’язку;
персоналу ЗПЕ та ПриймПЕ – засобами стаціонарного та мобільного
телефонного зв’язку.
Оповіщення органів з евакуації та населення про початок евакуації
здійснюється за рішенням голови райдержадміністрації – керівника районної
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Запорізької області.
Оповіщення населення про початок евакуації організовує районна
комісія з питань евакуації.
Основним способом оповіщення населення про початок евакуації є
передача мовної інформації з використанням мереж провідного
радіомовлення. Для привернення уваги населення перед доведенням
інформації про початок евакуації передбачено використання електросирен та
залучаються транспортні засоби пожежної служби та поліції, обладнані
сигнально-гучномовними пристроями, приватний транспорт з включеним

клаксоном, храм Олександра Невського – дзвонами (на сполох),
підприємства, на яких розміщені системи оповіщення.
Оповіщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення про початок евакуації здійснюється згідно з встановленим
порядком оповіщення населення, у разі необхідності – працівниками органів
місцевого самоврядування у сільській місцевості.
3. Кількість населення, яке підлягає евакуації, за категоріями
В результаті розльоту уламків снарядів може бути створена зона
ураження радіусом 5 км навколо складу в.ч. А1319, з якої евакуації підлягає
4510 осіб, в т.ч., дітей – 800 (18%), осіб похилого віку – 1200 (27%).
Розрахунок у розрізі адміністративно-територіальних одиниць
кількості населення, яке підлягає евакуації, за категоріями на випадок загрози
виникнення або виникнення НС наведено у додатку 1.
4. Порядок вивезення населення (працівників) та матеріальних
і культурних цінностей транспортними засобами та виведення
населення пішки
Із зони ураження радіусом 5 км навколо складу в.ч. А1319 евакуації
підлягає 4510 осіб:
у Кузнецівську сільську раду – 640;
у Новомлинівську сільську раду – 1470;
у Зорянську сільську раду – 2400.
Вивезення
населення,
яке
підлягає
евакуації,
планується
автомобільним транспортом, визначеними маршрутами.
Не пізніше чотирьох годин з моменту отримання рішення про
проведення евакуації розгортаються:
2 ЗПЕ;
3 ПриймПЕ.
Переліки ЗПЕ та ПриймПЕ, марщрутів евакуації наведено у додатках 3,
4 та 6 відповідно.
На ЗПЕ організуються та проводяться:
збір, реєстрація евакуйованого населення;
формування колон та відправлення евакуйованого населення до
ПромПЕ.
На ПриймПЕ організуються та проводяться:
приймання, облік евакуйованого населення;
відправлення евакуйованого населення до пунктів розміщення у
безпечних районах.
Евакуація персоналу ЗПЕ організовується після завершення евакуації
населення на підставі рішення органу, що утворив такі ЗПЕ.
Евакуація
матеріальних
і
культурних
цінностей
суб’єктів
господарювання.

Евакуація
матеріальних
і
культурних цінностей
суб’єктів
господарювання здійснюється у разі наявності часу на її проведення згідно з
об’єктовими планами евакуації суб’єктів господарювання.
Охорона матеріальних і культурних цінностей здійснюється
підрозділами охорони суб’єктів господарювання або підрозділами поліції
охорони згідно з договорами.
5. Розподіл суб’єктів господарювання
за збірними пунктами евакуації, пунктами посадки
Розподіл суб’єктів господарювання за ЗПЕ наведено у додатку 13.
Пункти посадки на транспортні засоби визначені на ЗПЕ.
Розподіл суб’єктів господарювання за пунктами посадки
транспортні засоби наведено у додатку 13.

на

6. Безпечні райони (пункти) розміщення евакуйованого населення
(працівників) та матеріальних і культурних цінностей
Розрахунок евакуації населення у безпечні райони на випадок загрози
виникнення або виникнення НС наведено у додатку 2.
Евакуація населення із зони ураження планується в безпечні сільські
ради району, а саме:
Кузнецівську, Новомлинівську та Зорянську.
Перелік та адреси пунктів розміщення евакуйованого населення в
безпечних районах на випадок загрози виникнення або виникнення НС
наведено у додатку 9.
Пункти розміщення евакуйованого населення в безпечних районах
вибрано з урахуванням наявності комунально-побутових умов, водо-, тепло-,
електро-, газопостачання.
Плани евакуації населення погоджені органами, на території яких
планується розміщення евакуйованого населення.
7. Пункти посадки на транспортні засоби
Пункти посадки на транспортні засоби визначені на ЗПЕ.
Адреси розташування пунктів посадки на транспортні засоби на ЗПЕ
наведено у додатку 13.
8. Маршрути евакуації
Для евакуації населення із зони ураження в безпечні селищні ради
визначено 3 автомобільних маршрути евакуації.
Автомобільні маршрути евакуації населення від ЗПЕ до ПриймПЕ – у
додатку 6.

9. Пункти висадки в безпечних районах
Пунктами висадки в безпечних районах визначені пункти розміщення
евакуйованого населення в безпечних районах.
Перелік та адреси пунктів розміщення евакуйованого населення в
безпечних районах на випадок загрози виникнення або виникнення НС
наведено у додатку 9.
10. Заходи з приймання, розміщення, захисту та життєзабезпечення
евакуйованого населення (працівників) та матеріальних і культурних
цінностей у безпечних районах
У Кузнецівській, Новомлинівській та Зорянській сільських радах
розгортаються по 1 ПриймПЕ.
Перелік ПриймПЕ наведено у додатку 4.
На ПриймПЕ здійснюється приймання, облік евакуйованого населення,
організується та проводиться відправлення евакуйованого населення до
пунктів розміщення у безпечних районах.
Перелік пунктів розміщення евакуйованого населення в безпечних
районах наведено у додатку 9.
Пункти розміщення евакуйованого населення в безпечних районах
вибрано з урахуванням наявності комунально-побутових умов, водо-, тепло-,
електро-, газопостачання.
На ПриймПЕ та пунктах розміщення евакуйованого населення у
безпечних районах організовуються:
охорона громадського порядку;
надання медичної допомоги;
заходи життєзабезпечення евакуйованого населення;
обов’язкове інформування евакуйованого населення про розміщення
пунктів роздавання води, продовольчого забезпечення, пунктів харчування,
медичної допомоги, організацію комунально-побутового обслуговування.
Охорона громадського порядку здійснюється силами і засобами
спеціалізованої служби охорони громадського порядку цивільного захисту
Розівського району, утвореної на базі Розівського відділення поліції
Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області.
Організація життєзабезпечення евакуйованого населення здійснюється:
райдержадміністрацією;
Кузнецівська, Новомлинівська та Зорянська сільські ради.
Безпосереднє
життєзабезпечення
евакуйованого
населення
здійснюється силами і засобами спеціалізованих комунально-технічної
служби, служби торгівлі і харчування, медичної служби цивільного захисту
згідно з планами забезпечення евакуаційних заходів зазначених служб.
Заходи забезпечення евакуйованого населення водопостачанням
здійснюються силами і засобами спеціалізованої комунально-технічної
служби цивільного захисту.

Заходи забезпечення евакуйованого населення продуктами харчування
та предметами першої необхідності здійснюються силами і засобами
спеціалізованої служби торгівлі і харчування.
Заходи
медичного
забезпечення
евакуйованого
населення
здійснюються силами і засобами спеціалізованої медичної служби.
Заходи забезпечення евакуйованого населення комунально-побутовими
умовами, тепло-, електро-, газопостачанням здійснюються силами і засобами
спеціалізованих служб цивільного захисту: комунально-технічної та
енергетики.

РОЗДІЛ ІІ
ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ
1. Забезпечення управління та зв’язку під час евакуації
Для управління евакуаційними заходами розгортається пункт
управління районної комісії з питань евакуації.
Організовується постійний зв’язок та взаємодія органів з евакуації з
органами управління цивільного захисту, спеціалізованими службами
цивільного захисту, територіальними органами центральних органів
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами
господарювання, що беруть участь у проведенні евакуаційних заходів.
Організовується безперервне управління органами з евакуації усіх
рівнів під час проведення евакуаційних заходів.
Управління
та
зв’язок
під
час
евакуації
здійснюється
телекомунікаційними мережами засобами стаціонарного та мобільного
телефонного зв’язку.
Схема організації управління та зв’язку органів з евакуації наведена у
додатках 10, 11.
Схема організації взаємодії районної комісії з питань евакуації із
спеціалізованими службами цивільного захисту Розівського району наведена
у додатку 11.
Забезпечення управління та зв’язку під час евакуації здійснюється
згідно з планом забезпечення зв’язком та оповіщенням евакуаційних заходів
у разі загрози виникнення або виникнення НС спеціалізованої служби зв’язку
і оповіщення цивільного захисту району, утвореної на базі станційно –
лінійної дільниці №3
(смт. Розівка) КЦТ м. Бердянськ 535К ЗФ
ПАТ«Укртелеком».
2. Транспортне забезпечення
Із зони ураження радіусом 5 км навколо складу в.ч. А1319 евакуації
підлягає 4510 осіб.
Вивезення населення, яке підлягає евакуації, планується автомобільним
транспортом та пішим ходом визначеними маршрутами.
Згідно з планом транспортного забезпечення евакуаційних заходів
району для вивезення населення планується
724 одиниці транспорту,
в т.ч.:
24 од. – транспорт (автобуси та вантажні автомобілі) суб’єктів
господарювання;
700 од. – приватний автотранспорт;
Час подачі транспортних засобів до пунктів посадки на ЗПЕ:
Ч + 4.00.
Час прибуття транспортних засобів до пунктів висадки на ПриймПЕ:

від Ч + 5.00 до Ч + 6.00.
Загальний розрахунок транспортних засобів у розрізі адміністративнотериторіальних одиниць наведено у додатку 12.
Розрахунок автотранспортних засобів (автобусів) у розрізі суб’єктів
господарювання, чисельність населення по кожному пункту посадки, місця
посадки, час відправлення, час прибуття в пункти висадки, кількість рейсів
наведено у додатку 13.
3. Медичне забезпечення
Заходи медичного забезпечення евакуаційних заходів здійснюються
силами і засобами спеціалізованої медичної служби цивільного захисту
району.
Згідно з планом медичного забезпечення евакуаційних заходів
розгортаються:
5 тимчасових пункти надання медичної допомоги (на ЗПЕ – 2, на
ПриймПЕ – 3);
До медичного забезпечення проведення евакуаційних заходів
планується залучити 10 медичних працівників та 2 одиниці медичного
транспорту.
У безпечних районах для медичного забезпечення евакуйованого
населення переводяться у готовність 4 стаціонарні заклади охорони здоров’я
(ФП).
Розрахунок у розрізі адміністративно-територіальних одиниць
медичного забезпечення евакуаційних заходів на випадок загрози
виникнення або виникнення НС наведено у додатку 17.
4. Охорона громадського порядку та забезпечення
безпеки руху на маршрутах евакуації (у разі необхідності)
Охорона громадського порядку під час проведення евакуаційних заходів
здійснюється силами і засобами спеціалізованої служби охорони
громадського порядку цивільного захисту району, утвореної на базі
Розівського відділення поліції Бердянського відділу поліції ГУ НП в
Запорізькій області.
Для охорони громадського порядку під час проведення евакуаційних
заходів всього планується (з резервом):
14 співробітників поліції;
5 одиниць автотранспорту.
Розрахунок у розрізі адміністративно-територіальних одиниць сил та
засобів ГУ НП в Запорізькій області для охорони громадського порядку під
час проведення евакуаційних заходів на випадок загрози виникнення або
виникнення НС наведено у додатку 18.

Планом участі Розівського відділення поліції Бердянського відділу
поліції ГУ НП в Запорізькій області при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних
з аварією на складах, передбачено заходи:
1) фільтрація населення;
2) охорона громадського порядку в зоні можливого ураження від аварії
на складах, маршрутах евакуації, в безпечних районах, приймальних
пунктах;
3) охорона об’єктів господарювання (крамниці, відділення банків,
пошта, підприємства тощо) та особистого майна громадян.
5. Першочергове життєзабезпечення евакуйованого населення в
безпечних районах та під час евакуації
Забезпечення евакуаційних заходів продуктами харчування і товарами
повсякденного вжитку на території Запорізького району покладається на
спеціалізовану службу торгівлі і харчування цивільного захисту району.
Забезпечення на території району евакуйованого населення продуктами
харчування і товарами повсякденного вжитку здійснюється підприємствами
торгівлі Розівського району.
Речове забезпечення евакуйованого населення здійснюється комунальною
установою «Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг».
6. Організація розвідки (інженерної, радіаційної,
хімічної, пожежної, медичної, біологічної)
Під час проведення евакуації розгортаються поряд із зоною ураження
уламками боєприпасів, на ЗПЕ, ПриймПЕ, маршрутах евакуації та в
безпечних районах відповідні пункти розвідки і проводиться:
інженерна розвідка – спеціалізованою комунально – технічною
службою цивільного захисту;
медична та санітарно-епідемічна розвідка – спеціалізованою медичною
службою цивільного захисту;
біологічна та ветеринарна розвідка – спеціалізованою службою із
захисту сільськогосподарських тварин і рослин цивільного захисту.
У разі необхідності відповідними спеціалізованими службами
цивільного захисту розгортаються пункти розвідки і проводиться пожежна
розвідка.
7. Порядок інформування та інструктажу
Організація і забезпечення інформування та інструктажу населення під
час проведення евакуаційних заходів здійснюється:
1) на ЗПЕ та місцях посадки:
райдержадміністрацією;

виконавчими комітетами Розівської селищної та Кузнецівської
сільської рад.
2) в безпечних районах:
райдержадміністрацією;
районною комісією з питань евакуації;
виконавчими комітетами Зорянської, Кузнецівської та Новомлинівської
сільської ради.
Безпосередньо інформування та інструктаж населення здійснюється:
через офіційні WEB-сайти райдержадміністрації,
сільських та
селищної рад, ГУ ДСНС у Запорізькій області, ГУ НП в Запорізькій області;
рухомими засобами Розівського ВП Бердянського ВП ГУ НП в
Запорізькій області, які оснащені гучномовцями;
персоналом ЗПЕ, ПриймПЕ;
персоналом 3 консультаційних пунктів, утворених при органах
місцевого самоврядування.
Евакуйоване населення обов’язково інформується про розміщення
пунктів роздачі води, продовольчого забезпечення, пунктів харчування,
медичної допомоги, організацію комунально-побутового обслуговування.
Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайної ситуації
здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.
Інформування та інструктаж осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення здійснюється в доступній формі згідно з
встановленим порядком інформування та інструктажу населення під час
проведення евакуаційних заходів.
8. Календарний план проведення заходів з евакуації
Календарний план проведення заходів з евакуації наведено у додатку
19.
Розрахунковий час евакуаційних заходів:
«Ч»+4.00 – «Ч»+24.00, тривалість евакуації – до 20 годин.
Часом закінчення евакуації населення вважається час завершення
приймання, розміщення і проведення організаційних заходів по
першочерговому життєзабезпеченню евакуйованого населення в безпечному
районі.

РОЗДІЛ ІІІ
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ЕВАКУАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
Розрахунок кількості осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення, які підлягають евакуації на випадок загрози виникнення або
виникнення НС, наведено у додатку 20.
Всього із зони НС підлягають евакуації 202 особи з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення, які перебувають на домашньому
утриманні.
Розрахунок кількості осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення, які підлягають евакуації, за видами порушення здоров’я, кількості
супроводжуючих осіб та медичного персоналу для супроводу осіб з
інвалідністю, наведено у додатку 21.
Районною комісією з питань евакуації списки осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення сформовані та будуть передані до ЗПЕ
та ПрийПЕ у разі проведення евакуаційних заходів.
Розрахунок евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення у безпечні райони наведено у додатку 22.
Оповіщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення про початок евакуації здійснюється згідно з встановленим
порядком оповіщення населення про початок евакуації, у разі необхідності –
працівниками суб’єктів господарювання, які надають послуги з управління
багатоквартирними житловими будинками, працівниками органів місцевого
самоврядування у сільській місцевості.
Прибуття на ЗПЕ та місця посадки на транспорт осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення здійснюється:
хто пересувається самостійно – самостійно;
хто не може пересуватися самостійно – забезпечується суб’єктами
господарювання, які надають послуги з управління багатоквартирними
житловими будинками та органами місцевого самоврядування у сільській
місцевості разом з працівниками поліції та соціального захисту.
Розрахунок у розрізі адміністративно-територіальних одиниць
транспорту для евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення наведено у додатку 23.
Всього планується одиниці транспорту,
в т.ч.:
2 - автобуси суб’єктів господарювання;
25 - приватний транспорт.
Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
визначені:
збірні пункти евакуації - додаток 3;
пункти посадки - додаток 5;
приймальні пункти евакуації - додаток 4;

пункти висадки (поєднані із ПриймПЕ, пунктами розміщення в
безпечних районах);
маршрути евакуації - додаток 6;
будинки і споруди закладів соціального захисту населення, приватних
будинків, максимально зручних для розміщення осіб з інвалідністю.
Список органів соціального захисту та закладів охорони здоров’я в
безпечних районах наведено у додатку 24.
Організація життєзабезпечення евакуйованого населення району
здійснюється райдержадміністрацією та сільськими радами, що приймають
евавуйованих.
Безпосереднє життєзабезпечення евакуйованого населення згідно з
планами забезпечення евакуаційних заходів зазначених служб здійснюється
силами і засобами спеціалізованих комунально-технічної служби, служби
торгівлі і харчування, медичної служби цивільного захисту.
Заходи забезпечення евакуйованого населення комунально-побутовими
умовами, водо-, тепло-, електро-, газопостачанням здійснюються силами і
засобами спеціалізованих служб цивільного захисту: комунально-технічної
та енергетики.
Заходи забезпечення евакуйованого населення продуктами харчування
та предметами першої необхідності здійснюються силами і засобами
спеціалізованої служби торгівлі і харчування.
Час проведення евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення – згідно з календарним планом проведення заходів з евакуації
на випадок загрози виникнення або виникнення НС (додаток 19).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018
№ 282, з метою виявлення та життєзабезпечення осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, які можуть залишитися проживати у зоні
надзвичайної ситуації, розпорядженням голови райдержадміністрації від
24.07.2018 №303 створено районну групу виявлення та супроводження осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які проживають у зоні
надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх
супроводження.

Заступник голови райдержадміністрації,
голова районної комісії з питань евакуації
Микола Фомич
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