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ВСТУП 

 Захист населення від негативного впливу надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру є першочерговим 

завданням всіх органів влади та керівників суб’єктів господарювання 

незалежно від форм власності. 

 Вирішення цього завдання потребує комплексного підходу, 

який передбачає виконання заходів щодо створення захисних споруд, 

забезпечення людей засобами індивідуального захисту, підготовкою 

населення до дій за сигналами цивільного захисту, своєчасного 

оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, 

заздалегідь проведених заходів з евакуації. 

 В умовах неповного забезпечення захисними спорудами, 

основним способом захисту населення (працівників) у разі загрози або 

виникнення надзвичайної ситуації залишається своєчасний і швидкий 

вивіз або вивід людей з небезпечної зони у безпечні місця, тобто їхня 

евакуація. 

 Проведення евакуації досить складна справа, яка вимагає 

ретельної підготовки всіх органів управління і відповідної підготовки 

громадян. 

 Дані методичні рекомендації призначені для надання допомоги 

органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування 

місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та керівникам 

суб’єктів господарювання при плануванні та проведені заходів 

евакуації. 

 В рекомендаціях запропонований алгоритм дій підготовки до 

відпрацювання Плану евакуації персоналу суб’єкту господарювання 

та сам порядок розробки зазначеного Плану, також наведені варіанти 

розробки розділів Плану евакуації персоналу суб’єкту 

господарювання. 
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1. Загальні вимоги до розроблення документів щодо 

планування заходів з евакуації населення та матеріальних і 

культурних цінностей із зон надзвичайних ситуацій:  

 

 Планування заходів з евакуації населення та матеріальних і 

культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних 

ситуацій та із зон збройних конфліктів (далі - планування евакуації) 

покладається на центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи 

місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання. 

 Для планування евакуації в центральних органах виконавчої 

влади, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого 

самоврядування та на суб’єктах господарювання утворюються комісії 

з питань евакуації. На суб’єктах господарювання з чисельністю 

працюючого персоналу менш як 50 осіб призначається особа, яка 

виконує функції зазначеної комісії. 

 Планування евакуації здійснюється на підставі рішення комісії 

з питань евакуації відповідного рівня, у якому визначаються: 

- аналіз ситуації, що склалася або може скластися; 

- райони (населені пункти), у яких необхідно здійснювати заходи 

з евакуації; 

- безпечні райони (населені пункти) для розміщення 

евакуйованого населення та матеріальних і культурних 

цінностей; 

- час початку евакуації населення та матеріальних і культурних 

цінностей та час закінчення; 

- порядок вивезення населення (виведення пішки) та 

матеріальних і культурних цінностей транспортними засобами; 
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- організація управління евакуацією; 

- заходи забезпечення евакуації населення та матеріальних і 

культурних цінностей. 

 Для завчасного планування евакуаційних заходів 
розробляються такі документи: 

- комісіями з питань евакуації центральних органів виконавчої 
влади - план евакуації працівників апарату; 

- комісіями з питань евакуації місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування - план 

евакуації населення та план приймання і розміщення 

евакуйованого населення (у разі планування розміщення на їх 

території евакуйованого населення); 

- комісіями з питань евакуації суб’єктів господарювання - план 

евакуації працівників. 

 Плани евакуації працівників розробляються комісією з питань 
евакуації, підписуються її головою, затверджуються керівником 

суб’єкта господарювання, який утворив таку комісію, погоджуються 

органом, на території якого планується розміщення евакуйованих. 

 Комісія з питань евакуації, утворена Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, 

органом місцевого самоврядування, на території якого планується 

розміщення евакуйованого населення, розробляє план його приймання 

і розміщення в безпечному районі, який затверджується керівником 

органу, що утворив відповідну комісію. 

Об’єктова комісія з питань евакуації створюється по рішенню 

керівника СГД, до її складу входять: 

 

- голова комісія з питань евакуації; 

- заступник голови; 

- група оповіщення та зв’язку (4-6 чоловік); 
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- група обліку та звітності (3 чоловіка); 

- група збору та комплектування колон (3-5 чоловік); 

- група транспортного забезпечення (3 чоловіка); 

- група по вивозу матеріальних цінностей (3-4 чоловіка); 

- група охорони громадського порядку (3 чоловіка); 

- медичний пункт. 

 

Вихідні дані для планування заходів з евакуації: 

 продовжує чи ні СГД свою діяльність в особливий період, 

врахування загальної чисельності робітників, службовців і 

членів їх сімей, а також чисельність найбільшої робочої зміни; 

 можливості сільських районів і некатегорованих міст з 

розміщення евакуйованого населення;  

 можливості транспорту (залізничного, автомобільного, 

водного, повітряного), що залучається до евакоперевезення;  

 дорожня мережа, її стан і пропускна спроможність за 

евакуаційними напрямками;  

 засоби зв’язку та системи, призначені для оповіщення 

населення про евакуацію, а також для керівництва заходами з 

евакуації;  

 місцеві умови та сезонні кліматичні умови, які впливають на 

проведення евакуації населення.  

 Під час планування можуть використовуватись і інші дані, які 
впливають на проведення заходів з евакуації.  

 Вихідні дані, необхідні для обробки евакуаційних заходів, 
збираються структурними підрозділами з питань ЦЗ (відповідальними 

працівниками з питань ЦЗ), службами та комісіями з питань евакуації.  

 План евакуації працівників суб’єкту господарювання 
уточнюється щороку до 01 березня станом на 01 січня поточного року. 
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Внесення змін до планів засвідчується підписом голови комісії з 

питань евакуації. 

  2. План евакуації працівників суб’єкту господарювання  

 Плани евакуації працівників суб’єктів господарювання 

складаються з текстової частини та карти або схеми.  

 Текстова частина плану евакуації складається з трьох розділів: 

І. Планування заходів з організації та проведення евакуації. 

ІІ. Планування заходів із забезпечення евакуації. 

ІІІ. Особливості планування евакуації осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

 У розділі І «Планування заходів з організації та проведення 

евакуації» наводяться висновки з оцінки обстановки та зазначається 

інформація щодо: 

1) складу органів з евакуації, порядку та строків приведення їх у 

готовність до виконання завдань за призначенням; 

2) порядку оповіщення населення про початок евакуації; 

3) кількості населення, яке підлягає евакуації, за категоріями; 

4) порядку вивезення населення (працівників) та матеріальних і 

культурних цінностей транспортними засобами та виведення 

населення пішки; 

5) розподілу суб’єктів господарювання за збірними пунктами 

евакуації (далі - ЗПЕ), пунктами посадки; 
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6) безпечних районів (пунктів) розміщення евакуйованого населення 

(працівників) та матеріальних і культурних цінностей; 

7) пунктів посадки на транспортні засоби; 

8) маршрутів евакуації; 

9) пунктів висадки в безпечних районах; 

10) заходів з приймання, розміщення, захисту та життєзабезпечення 

евакуйованого населення (працівників) та матеріальних і культурних 

цінностей у безпечних районах. 
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Варіант відпрацювання титульного аркушу Плану евакуації 

працівників суб’єкту господарювання 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

евакуації працівників __________________________ 

на випадок загрози виникнення, виникнення 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Погоджено 

Голова _______________ 

_____________________ 

«____» __________2018р 

 

Затверджую 
Директор ____________ 

_____________________ 

«____» __________2018р 
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м. Черкаси 

Варіант відпрацювання І розділу:  

І. Планування заходів з організації та проведення евакуації. 

1) Висновки з оцінки обстановки: 

 _________________________________ розташований в 

центральній частині міста Черкаси являється потенційно-небезпечним 

об’єктом (__категорія хімічної безпеки). В наявності ___т. аміаку в 

системі холодильної установки, має площу __________ на якій 

розташовані виробничі приміщення (____шт), адміністративні (___ 

шт.) та складські (_____шт)  

Має структуру: 

Керівництво -___________________ осіб; 

Відділ головного механіка - _________________ осіб; 

МТЗ - ____________ осіб; 

ЦМС - ___________ осіб; 

Виробнича дільниця - ___________ осіб. 

 

Інженерно технічних працівників всього - _______; 

Працівників - ________. 

Техніки - ______________ одиниць, ___________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

  Загрозою для працівників підприємства і територій є 

надзвичайна ситуація 

техногенного характеру:  

Аварія на ______________________ (викид __________) площа 

зараження в результаті виробничих аварій – __________ км
2
. Пожежі, 

вибухи в виробничих та складських приміщеннях в результаті яких 

можлива загибель, травмування персоналу.  
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або 

 

Природного характеру: 

Згідно розрахункових даних із Технічного проекту будівництва 

Кременчуцької ГЕС і Кременчуцького водосховища, а також даних по 

Дніпровському каскаду при катастрофічному затопленні, розроблених 

інститутом “Гідропроект” ім.Жука м.Харків, при прориві 

(зруйнуванні) гребель Київського та Канівського гідровузлів вода з 

цих водосховищ з великою швидкістю (до 25 км/год.) потече вниз за 

течією і через 6-9 годин розпочнеться підйом води в місті Черкаси. 

Через 30-32 години рівень води буде максимальним і сягне відмітки 

86,0. Спад води почнеться майже через дві доби. 

При проходженні паводкового валу всі будівлі та споруди 

нижче відмітки 86,0м будуть руйнуватися, а коли рівень води 

установиться в водосховищі на відмітці 82,66м (через 38-40 год.) 

залишаться під водою. В зону катастрофічного затоплення попадають 

_____ км каналізаційних мереж. 

В зону затоплення можуть потрапити Дніпровська водозабірна 

станція (ДВС), Вільшанська водозабірна станція, головна 

каналізаційна насосна станція (ГКНС-2), але захисні дамби 

побудовані так щоб витримали максимальний підйом води. Районні 

каналізаційні насосні станції у мікрорайоні “Митниця-1” та 

“Митниця-2” потрапляють в зону підтоплення. Прилеглі до 

непрацюючих районних каналізаційних станцій (РКНС) вулиці 

району “Митниця” будуть підтоплені стічними водами (фекаліями). 

Вказані райони потрапляють під загрозу екологічної та 

епідеміологічної катастрофи. Може виникнути епідеміологічна 

загроза інфекційних захворювань.  

В разі різкого підвищення води в Кременчуцькому 

водосховищі при весняній повені і сильному вітрі можливе 

руйнування 4 дільниць Будище-Свидівської захисної дамби с. 

Василиця і “Дахнівка”. Висота Будище-Свидівської дамби 4 дільниці 

в межах міста (2-а насосна станція – Василиця) – 83 м.  

Евакуацію населення з зон затоплення планується завершити за 

24 години тобто до приходу водного валу. 
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Висновки: планування евакуації населення у місті 

проводиться для населення, яке проживає у зонах можливого 

хімічного зараження та катастрофічного затоплення. 
  

2) Склад органів з евакуації, порядок та строки приведення їх 

у готовність до виконання завдань за призначенням: 

- голова комісії з питань евакуації – 

заступник_____________________________ з 

____________________________________; 

- заступник голови комісії з питань евакуації - начальник відділу  

________________________________;  

- секретар комісії з питань евакуації 

_______________________________________________; 

- начальник групи зв’язку і оповіщення 

________________________________; 

 члени групи зв’язку і оповіщення: 

1) ____________________________; 

2) ____________________________; 

- начальник групи обліку евакуйованих - начальника відділу 

кадрів ______________________________; 

- обліковці: 

1) ____________________________; 

2) ____________________________; 

- начальник групи збору і відправлення евакуйованих 

_______________________________; 

- члени групи збору і відправлення евакуйованих: 

1) ____________________________; 

2) ____________________________; 

- начальник групи супроводження евакуйованих 

_______________________________; 

- начальник автомобільної колони №1______________________; 

- начальник автомобільної колони №2______________________; 

- начальник пішої колони №1 ____________________________; 

- начальник пішої колони №2 ____________________________; 
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- начальник групи забезпечення зустрічі та розміщення 

евакуйованих _______________________________; 

члени групи забезпечення: 

1) ____________________________; 

2) ____________________________; 

- начальник групи вивезення майна ї матеріально-технічного 

забезпечення заходів евакуації ___________________________; 

члени групи вивезення майна - 

1) ____________________________; 

2) ____________________________; 

- представник комісії з питань евакуації  на збірних пунктах 

евакуації ________________________________________;: 

ЗПЕ №___ - _________________________; 

ЗПЕ №___ - _________________________; 

-  представник комісії з питань евакуації  на пунктах (станціях) 

посадки: 

на автомобільний транспорт _______________________, 

на пункті__________________ - _________________. 

 Термін збору і готовності до роботи комісії з питань евакуації 

установити: 

- у робочий час – 30 хв., 

-  у неробочий час – 1 год. 30 хв. 

3) Порядок оповіщення персоналу про початок евакуації. 

Інформацію про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації 

суб’єкт господарювання може отримати: 

 від управління (відділу, сектору) з питань надзвичайних 

ситуацій РДА (МВК) ____________________ телефоном 

__________________;  

 РВ (РС) У ДСНС України у ______________ області телефоном 

__________________; 

 від адміністрації потенційно-небезпечного об’єкта 

__________________, в зоні можливого ураження від наслідків аварії 

на якому знаходиться підприємство - телефоном 
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___________________________та за допомогою вуличних 

гучномовців; 

 з мереж загальнонаціонального, регіонального та місцевого 

радіомовлення і телебачення та інших технічних засобів передавання 

(відображення) інформації, після попереджувального сигналу 

«УВАГА ВСІМ!» (звукові сигнали - уривчасте звучання електросирен, 

гудки підприємств і транспорту). 

З отриманням повідомлення про загрозу виникнення НС, 

одночасно з проведенням заходів, які пропонуються в повідомленні 

органів виконавчої влади, до «Ч»+___ приводиться в готовність 

система оповіщення: 

 здійснюється оповіщення та збір керівного складу і 

особового складу комісії з питань НС, відповідального за евакуацію; 

 перевіряється і приводиться в готовність система зв’язку, 

уточнюється порядок взаємодії з відповідними органами місцевої 

держадміністрації, спеціалізованими службами і силами цивільного 

захисту постійної готовності; 

 організовується чергування членів комісії з питань НС; 

   уточнюються розрахунки щодо захисту персоналу та порядок 

забезпечення дій і заходів з цивільного захисту. 
 

3.1. Оповіщення у робочий час. 

У робочий час персонал суб’єкту господарювання 

оповіщається про надзвичайну ситуацію диспетчером (секретарем) за 

допомогою внутрішньої гучномовної системи оповіщення і зв’язку 

(при її наявності).  

Або (у випадку відсутності внутрішньої гучномовної системи 

зв’язку і оповіщення) здійснюється з використанням внутрішніх 

телефонів. 

Диспетчер (секретар) об’єкту, який отримавши повідомлення 

про загрозу або виникнення НС та прогноз її розвитку, негайно 

доповідає керівнику суб’єкта господарювання тел. ________ або особі, 

яка його заміщує тел._______. 

За наказом керівника суб’єкта господарювання здійснюється 

оповіщення та збір керівного складу за Схемою зв’язку та оповіщення 

при виникненні надзвичайних ситуацій (додаток 1). 
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3.2. Оповіщення у неробочий час. 

Керівник суб’єкта господарювання у неробочий час 

оповіщається диспетчером (працівником охорони) по телефону 

______. У залежності від обстановки за рішенням керівника 

здійснюється оповіщення решти персоналу (за списком посадових 

осіб із зазначенням їх домашньої адреси, службового і домашнього 

телефонів). 

Загальний час на оповіщення: 

- у робочий час «Ч» + ____; 

- у неробочий час «Ч» + ____. 

  

 *На об’єктах, на яких створені спеціальні та локальні системи 

оповіщення заздалегідь розробляються переліки дій персоналу та 

населення на прогнозовані загрози виникнення небезпечних подій та 

надзвичайних ситуацій, які передаватимуться під час оповіщення про 

загрозу або виникнення небезпечної події та надзвичайної ситуації 

системою оповіщення об’єкта, бажано мати:  
оповіщення електросиренами;  

диспетчерський та директорський гучномовний зв’язок;  
канали оповіщення технологічного та адміністративно – 

господарського напрямку; 

ретрансляцію сигналу небезпеки. 
Оповіщення адміністрації, робітників та службовців суб’єкта 

господарювання про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 

проводиться по завчасно розробленій схемі.  
Адміністрація у неробочий час оповіщається по телефону 

оперативно-черговою службою (якщо та служба утворена), або 

призначеною посадовою особою. За необхідності, залежно від 

обстановки, що склалася, оповіщається персонал.  
У робочий час персонал підприємства оповіщається про 

надзвичайну ситуацію сигналами оповіщення цивільного захисту по 

визначеному каналу та встановленим способом.  
При отриманні інформації про НС за межами суб’єкта 

господарювання вмикаються сирени, інші встановлені звукові та 

світові засоби, для подання попереджувального сигналу “Увага всім!”, 

після чого негайно приводяться у готовність гучномовці, 
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радіотрансляційні та телевізійні приймачі для прослуховування 

початкового повідомлення. 

4) Персонал, що підлягає евакуації та члени їх сімей: 

Усього евакуації підлягає ________ чоловік, у тому числі: 

працівників - ________ чол.,  

членів сімей - _________ чол., із них: 

- чоловіків - __________чол.; 

- жінок - __________чол.; 

- дітей до 6 років - __________чол.; 

- дітей до 15 років - __________чол.; 

З них: 

автотранспортом - _____ чол.; 

пішим порядком - _____ чол.; 

власним автотранспортом - _____ чол. 

5) Порядок вивезення працівників та матеріальних і 

культурних цінностей транспортними засобами та виведення 

пішки: 

Вивезенню автомобільним транспортом підлягає ___ чол., 

автоколоною № __, яка формується і складається із: ____ автобусів, __ 

вантажних машин, __ бортових машин, __ автофургонів, усього - ___ 

одиниць через ЗПЕ № __ (вул. ___________, буд. __ , тел. _________. 

Пункт посадки - __________________, пункт висадження - 

__________________. Відстань - _____ км, час в дорозі - __ год. ___ 

хв. 

№ 

рейсі

в 

Кількість 

чол., що 

вивозятьс

я 

Час 

подання 

транс-

порту 

Час початку 

посадки 

(ч+___) 

Час 

відправлення  

(ч+___) 

Час прибуття  

(ч+___) 

Час висадження  

(ч+___) 

 

При-

мітка 
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Власним автотранспортом вивозяться - __ чол. через ЗПЕ № __ 

(вул. ___________, буд. __, тел. _________. 

Пішими колонами виводяться - ___ чол. через ЗПЕ №___, вул. 

________, буд. __, у складі _____ колон. 

Колона № __- ___ чол., колона № __- ___ чол., вихідний пункт 

________________, старший колони __________________.  

Маршрут руху у місті - ___________________ 

________________, маршрут руху за містом № ___: вих. пункт руху -

___________________, проміжні пункти руху - 

_________________________________________, кінцевий пункт -

___________________________. 

Довжина маршруту: - ____км, час в дорозі - _____. 

Пройти вихідний пункт: колоні № ___в __год. __хв., № ___в 

__год. __хв. 

У проміжний пункт евакуації прибути: колоні № ___в __год. 

__хв., № ___в __год. __хв. 

Тривалий привал (одна година) - в ____________і в 

___________, нетривалі привали - в ____________і в ___________. 

Пішохідні колони супроводжує автотранспорт - 
______________. 

Із проміжного пункту евакуації евакуйовані вивозяться до 

пункту призначення транспортом - _____________________________. 

 

*На кожну пішохідну колону передбачається виділення 1-2 

медпрацівників та 1-2 санітарів (за наявності).  

Організація вивезення майна 

У разі передислокації суб’єкта господарювання в безпечний 

район розміщення вивозиться усього _____ тонн вантажів, у тому 

числі: 
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автотранспортом - ___ тонн. 

Автомобільним транспортом вивозиться майно таких відділів і 

підрозділів суб’єкта господарювання: ___________________________. 

Для забезпечення перевезення майна в безпечний район 

розміщення суб’єкта господарювання виділяється автотранспорт - 

__________________________, який робить _______ рейсів. 

Для забезпечення навантаження майна на автотранспорт і його 

розвантаження виділяється _____ чол. від підрозділів - ______ 

____________________________________________. 

Маршрут руху автоколони з майном:  

у місті - ___________________________________,  

маршрут руху за містом -___________________, 

проміжні пункти руху - ________________________________,  

кінцевий пункт -___________________________. 

Довжина маршруту: - ____км, час у дорозі - _____. 

 
№ 

рейсів, 

авто-

мобілів 

Кількіст

ь майна, 

що 

вивозит

ься 

Час 

подання 

транс-

порту 

Час початку 

навантажен

ня 

Час відправ-

лення  

(ч+___) 

Час при-

буття 

(ч+___) 

Час розван-

таження 

(ч+___) 

Примітка 

 

 

 

 

       

Відповідальні за вивезення майна: ____________________ 

___________________________________________________________. 

6) Збірні пункти евакуації (далі - ЗПЕ), пункти посадки до 

яких приписаний суб’єкт господарювання: 

Евакуація здійснюється комбінованим способом через:  

ЗПЕ № _ (вул. ___________, буд. __, тел. _________; 

ЗПЕ № __(вул. ___________, буд. __, тел. _________. 
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7) Безпечні райони (пункти) розміщення працівників, що 

евакуюються та матеріальних і культурних цінностей: 

 Населений пункт ____________________________________ 

району. 

 Працівники та члени їх сімей ____________________ 

розміщуються: 

Структурний підрозділ _________ ______ чоловік в приміщенні 

_____________; 

Структурний підрозділ _________ ______ чоловік в приміщенні 

_____________; 

Структурний підрозділ _________ ______ чоловік в приміщенні 

_____________. 

8) Пункти посадки на транспортні засоби: 

Пункт посадки на автомобільний транспорт територія біля 

автотранспортного цеху ____________________. 

9) Маршрути евакуації: 

Маршрут руху у місті - ___________________ 

________________, маршрут руху за містом колона № ___: вих. пункт 

руху - ___________________, проміжні пункти руху - 

_________________________________________, кінцевий пункт -

___________________________. 

Довжина маршруту: - ____км, час в дорозі - _____. 

Пройти вихідний пункт: колоні № ___ в __год. __хв.,  

№ ___в __год. __хв. 

У проміжний пункт евакуації прибути: колоні № ___ в __год. 

__хв., 

№ ___в __год. __хв. 

Тривалий привал (одна година) - в ____________і в 

___________, нетривалі привали - в ____________і в ___________. 

10) Пункти висадки в безпечних районах: 
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Населений пункт __________________ __________________ 

району. 

Пункт висадки біля приміщення 

____________________________. 

11) Заходи з приймання, розміщення, захисту та 

життєзабезпечення працівників, що евакуюються та 

матеріальних і культурних цінностей у безпечних районах: 

 Після оголошення початку евакуації для організації заходів з 

приймання, розміщення, захисту та життєзабезпечення працівників, 

що евакуюються та матеріальних і культурних цінностей у безпечних 

районах, до них направляється оперативна група комісії з питань 

евакуації у складі___ осіб старший ______________________. 

 Адміністрація, працівники та члени їх сімей ________________ 

розміщуються в місцях тимчасового перебування населеного пункту 

__________________ __________________ району. 

 

Адміністрація _________ ______ чоловік в приміщенні 

_____________; 

Структурний підрозділ _________ ______ чоловік в приміщенні 

_____________; 

Структурний підрозділ _________ ______ чоловік в приміщенні 

_____________; 

Структурний підрозділ _________ ______ чоловік в приміщенні 

_____________; 

 Охорона громадського порядку в місцях тимчасового 

перебування працівників та охорона матеріальних і культурних 

цінностей у безпечних районах ___________________ забезпечується 

силами __________________ підрозділу національної поліції тел.. 

_____________________ (відповідно до Плану проведення заходів з 

евакуації (Плану приймання евакуйованих) 

_________________________________ району. 



22 

 

 Харчування працівників та членів їх сімей ________________ 

на термін розміщення в місцях тимчасового перебування 

забезпечується підприємствами харчування ____________________ 

району а саме: 

- їдальня школи № 1 населеного пункту  ________________ - 

структурний підрозділ _________ ______ чоловік в приміщенні 

їдальні школи № 1 (договір № ___ відповідно до Плану 

проведення заходів з евакуації (Плану приймання 

евакуйованих); 

- кафе-бар _____________ населеного пункту________________ 

структурний підрозділ _________ ______ чоловік в приміщенні 

кафе-бару _____________ (договір № ___ відповідно до Плану 

проведення заходів з евакуації (Плану приймання 

евакуйованих). 

У розділі ІІ «Планування заходів із забезпечення евакуації» 

зазначається інформація щодо: 

1) забезпечення управління та зв’язку під час евакуації; 

2) транспортного забезпечення, а саме: 

кількість транспортних засобів кожного виду і строки їх подачі до 
пунктів посадки, від яких транспортних підприємств залучаються 

транспортні засоби; 

кількість населення, яке вивозиться (загальна чисельність по кожному 
пункту посадки); 

строки відправлення евакуйованого населення в безпечні райони 
(місця посадки та час відправлення); 

строки прибуття евакуйованого населення до пунктів висадки (час 
прибуття в пункти висадки); 
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кількість рейсів (кількість людей за рейсами та кількість 

транспортних засобів); 

порядок вивезення евакуйованого населення з пунктів висадки до 

пунктів розміщення (кількість автотранспортних засобів, від яких 

транспортних підприємств виділяються, час прибуття до пункту 

висадки, маршрути руху автотранспорту до пунктів розміщення); 

3) медичного забезпечення; 

4) охорони громадського порядку та забезпечення безпеки руху на 

маршрутах евакуації (у разі необхідності); 

5) першочергового життєзабезпечення евакуйованого населення в 

безпечних районах та під час евакуації; 

6) організації розвідки (інженерної, радіаційної, хімічної, пожежної, 

медичної, біологічної) (у разі необхідності); 

7) порядку інформування та інструктажу; 

8) календарного плану проведення заходів з евакуації. 

Варіант відпрацювання ІІ розділу «Планування заходів із 

забезпечення евакуації» 

1) забезпечення управління та зв’язку під час евакуації; 

 Робота комісії з питань евакуації ____________ організовується 

в приміщенні ______________. 

 Групою оповіщення та зв’язку ________________, через всі 

наявні засоби зв’язку забезпечується сталий зв’язок з: 

комісією з питань евакуації ______________________________ району 

(міста), тел. _____________, тел. моб. ___________, E-mail__________; 
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Збірним пунктом евакуації №___, начальник ЗПЕ ________________,  

тел. _______________, тел. моб. _____________, E-mail____________:; 

Проміжним пунктом евакуації №___ ____________________ району, 

начальник ППЕ ___________,  

тел. _______________, тел. моб. _____________, E-mail____________:; 

Приймальним пунктом евакуації №___ ___________________ району, 

начальник ППЕ ____________,  

тел. _______________, тел. моб. _____________, E-mail____________:; 

 

Місцями тимчасового розміщення працівників у безпечних районах: 

 ____________________ сільська (селищна) рада, об’єднана 

територіальна громада ________________,  

 

тел. _______________, тел. моб. _____________, E-mail____________:; 

 

____________________ сільська (селищна) рада, об’єднана 

територіальна громада ________________,  

 

тел. _______________, тел. моб. _____________, E-mail____________:; 

2) транспортне забезпечення, а саме: 

- автобусів - __________ одиниць, термін подачі «Ч» +______ 
годин; 

- легкових автомобілів - _________ одиниць, термін подачі «Ч» 

+______ годин; 

- вантажних автомобілів - _________ одиниць, термін подачі «Ч» 

+______ годин;  
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- спеціальних автомобілів* - _________ одиниць, термін подачі 

«Ч» +______ годин. 

 *Спеціальні автомобілі для проведення заходів з евакуації 

використовують суб’єкти господарювання у яких зазначена техніка є 

в наявності (наприклад медичні заклади). 

 *Також в даному пункті суб’єктами господарювання які не 

мають власного автомобільного транспорту приводять розрахунок з 

витягу Планів евакуації міст (районів) про виділення їм 

автомобільного транспорту з інших організацій (якщо така 

виділяється) наприклад: 

автобусів - __________ одиниць: 

- від АТП №____- ____ одиниць, термін подачі «Ч» +______ 

годин, керівник ________________, тел. №________________; 

- від ВАТ ________- ____ одиниць, термін подачі «Ч» +______ 

годин, керівник ________________, тел. №________________; 

- від ПАТ ________- ____ одиниць,  термін подачі «Ч» +______ 

годин, керівник ________________, тел. №________________; 

вантажних автомобілів - _________ одиниць: 

- від АТП №____- ____ одиниць, термін подачі «Ч» +______ 

годин, керівник ________________, тел. №________________; 

- від ВАТ ________- ____ одиниць,  термін подачі «Ч» +______ 

годин,  керівник ________________, тел. №________________; 

- від ПАТ ________- ____ одиниць,  термін подачі «Ч» +______ 

годин, керівник ________________, тел. №________________; 

 Автомобільним транспортом підприємства вивозиться _______ 

чоловік. 
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Пункт посадки № 1 - Адміністрація вул._____________ ______ 

чоловік, термін відправлення «Ч» +______ годин; 

Пункт посадки № 2 - Структурний підрозділ вул. _________ 

_____ чол., термін відправлення «Ч» +______ годин; 

 Пункт посадки № 3 - Структурний підрозділ вул._________ 

______ чол., термін відправлення «Ч» +______ годин; 

 Терміни прибуття персоналу, що евакуюється автомобільним 

транспортом підприємства до пунктів висадки. 

Пункт висадки № 1 - Адміністрація вул._____________ ______ 

чоловік, термін прибуття «Ч» +______ годин; 

Пункт висадки № 2 - Структурний підрозділ вул. _________ 

_____ чол., термін прибуття «Ч» +______ годин; 

Пункт висадки № 3 - Структурний підрозділ вул._________ 

______ чол., термін прибуття «Ч» +______ годин. 

 Для здійснення евакуації населення автомобільним 

транспортом виконується _____ рейсів а сааме: 

 

№ 

рейсу 

Кількість персоналу за рейсом Кількість 

транспортних засобів 

   

   

   

 Для вивезення персоналу, що евакуюється з пунктів висадки до 

пунктів розміщення задіюються наступні автотранспортні засоби:  
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(автотранспортні засоби вказуються від яких транспортних 

підприємств виділяються, час прибуття до пункту висадки, маршрути 

руху автотранспорту до пунктів розміщення); 

Кількість автотранспортних 

засобів (від яких транспортних 

підприємств виділяються) 

Маршрут руху 

автотранспорту до 

пунктів розміщення 

Час прибуття до 
пункту висадки 

   

   

   

3) медичне забезпечення: 

Медичне забезпечення працюючого персоналу 

___________________ здійснюється: 

- первинна медична допомога надається медичним працівником 

___________________ в приміщенні медпункту, тел._________; 

- амбулаторне лікування здійснюється закладами охорони 

здоров’я а саме: 

м. Черкаси КП 3 міська лікарня вул. ________________________, 
тел.________________ ; 

м. Черкаси КП 1 міська лікарня вул. ________________________, 
тел.________________ ; 

по маршруту руху піших та автомобільних колон в безпечні місця: 

с. ____________________, ___________________ вул. _____________, 

тел. _______________________; 

с. ____________________, ___________________ вул. _____________, 
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тел. _______________________; 

с. ____________________, ___________________ вул. _____________, 

тел. _______________________. 

В місцях тимчасового розміщення:  

- первинна медична допомога надається медичним працівником 

___________________ в приміщенні _________, тел._________; 

- амбулаторне лікування здійснюється закладами охорони 

здоров’я а саме: 

- с. ____________________, ___________________ вул. 

_____________, 

- тел. _______________________; 

- с. ____________________, ___________________ вул. 

_____________, 

- тел. _______________________ 

4) охорона громадського порядку та забезпечення безпеки руху 
на маршрутах евакуації (у разі необхідності): 

охорона громадського порядку забезпечується підрозділами 
національної поліції в м. Черкаси: 

м. Черкаси вул._______________________, тел._____________; 

м. Черкаси вул._______________________, тел._____________; 

м. Черкаси вул._______________________, тел._____________; 

по маршруту руху піших та автомобільних колон в безпечні 

місця: 

с. ____________________, ___________________ вул. _____________, 
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тел. _______________________; 

с. ____________________, ___________________ вул. _____________, 

тел. _______________________; 

с. ____________________, ___________________ вул. _____________, 

тел. _______________________; 

В місцях тимчасового розміщення:  

охорона громадського порядку забезпечується підрозділами 

національної поліції в ________________: 

с. ____________________, ___________________ вул. _____________, 

тел. _______________________; 

с. ____________________, ___________________ вул. _____________, 

тел. _______________________; 

забезпечення безпеки руху на маршрутах евакуації 

забезпечується підрозділами національної поліції в м. Черкаси: 

м. Черкаси вул._______________________, тел._____________; 

по маршруту руху піших та автомобільних колон в безпечні місця: 

с. ____________________, ___________________ вул. _____________, 

тел. _______________________; 

В місцях тимчасового розміщення:  
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забезпечення безпеки руху здійснюється підрозділами 

національної поліції в ________________: 

н.п. ___________________, ___________________ вул. _____________, 

тел. _______________________; 

5) першочергове життєзабезпечення персоналу, що евакуюється 

в безпечних районах та під час евакуації. 

 Життєзабезпечення персоналу, що евакуюється під час 

евакуації забезпечується за рахунок коштів суб’єкту, передбачаються 

кошти на закупку питної води та продуктів харчування в сумі 

___________, відповідальний за забезпечення керівник відділу збуту 

___________________, тел._____________. Вода видається персоналу 

при формуванні колони з розрахунку ____ літра на особу. Сухий 

пайок видається працівникам під час великого привалу в 

___________________. 

 Життєзабезпечення персоналу, що евакуюється в 

____________________ забезпечується відповідно до Плану прийому 

евакуйованих ________________ району (міста). 

  Харчування працівників та членів їх сімей ________________ 

на термін розміщення в місцях тимчасового перебування 

забезпечується підприємствами харчування ____________________ 

району а саме: 

- їдальня школи № 1 населеного пункту ________________ - 

структурний підрозділ _________ ______ чоловік в приміщенні 

їдальні школи № 1 (договір № ___ відповідно до Плану 

проведення заходів з евакуації (Плану приймання 

евакуйованих); 

- кафе-бар _____________ населеного пункту ________________ 

- структурний підрозділ _________ ______ чоловік в 

приміщенні кафе-бару _____________ (договір № ___ 
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відповідно до Плану проведення заходів з евакуації (Плану 

приймання евакуйованих). 

Забезпечення водою:  

Питною - шляхом підвозу автоцистернами ______________________.  

Графік підвозу з  _____ до _______; 

     з  _____ до _______; 

     з  _____ до _______; 

Технічною - шляхом підвозу автоцистернами ____________________.  

Графік підвозу з  _____ до _______; 

     з  _____ до _______; 

     з  _____ до _______; 

Предметами першої необхідності персонал, що евакуюється 
забезпечується відповідно до Плану прийому евакуйованих 

________________ району (міста), на базі місцевих органів торгівлі.  

У перелік предметів першої необхідності, які постачаються для 

еваконаселення через торгівельну мережу входять: 

- одяг (одяг та білизна, трикотажні вироби, головні убори, усі 

вироби панчішно-шкарпетних виробів, вовняні хустки, тканини 

взамін одягу); 

- тканини (бавовняні та лляні); 

- взуття різне; 

- посуд, мило, миючі засоби; 

- галантерейно-парфумні вироби (зубна паста, щітки, голки, 

ґудзики, гребінці, предмети гігієни); 

- інші непродовольчі товари (тютюн, сірники і т.ін.). 
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6) організація розвідки (інженерної, радіаційної, хімічної, 

пожежної, медичної, біологічної): 

 Інженерна розвідка: проводиться силами __________________ 

формування, керівник формування ________________. тел.________, 

також обмін інформацією здійснюється із структурним підрозділом з 

питань цивільного захисту ______________________, тел.__________. 

 Радіаційна розвідка: проводиться силами __________________ 

формування, керівник формування ________________. тел.________, 

також обмін інформацією здійснюється із структурним підрозділом з 

питань цивільного захисту ______________________, тел.__________. 

 Хімічна розвідка: проводиться силами __________________ 

формування, керівник формування ________________. тел.________, 

також обмін інформацією здійснюється із структурним підрозділом з 

питань цивільного захисту ______________________, тел.__________. 

 Пожежна розвідка: проводиться силами __________________ 

формування, керівник формування ________________. тел.________, 

також обмін інформацією здійснюється із структурним підрозділом з 

питань цивільного захисту ______________________, тел.__________. 

 Медична розвідка: проводиться силами __________________ 

формування, керівник формування ________________. тел.________, 

також обмін інформацією здійснюється із структурним підрозділом з 

питань цивільного захисту ______________________, тел.__________. 

 Біологічна розвідка: проводиться силами __________________ 

формування, керівник формування ________________. тел.________, 

також обмін інформацією здійснюється із структурним підрозділом з 

питань цивільного захисту ______________________, тел.__________. 

7) порядок інформування та інструктажу: 
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 Інформування робітників і службовців про хід проведення 

заходів з евакуації здійснюється за командою голови комісії з питань 

евакуації _________________________, фахівцями що входять до 

групи оповіщення та зв’язку керівник групи __________________, 

тел._______. 

 Інструктаж робітників і службовців при проведенні заходів з 

евакуації здійснюється старшими колон які визначені в даному Плані. 

 

8) календарний план проведення заходів з евакуації: 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
роботи комісії з питань  евакуації ________________  

 
№ 
з/п 

Найменування заходів Час виконання Виконавці Прим 

1. Під час повсякденної діяльності 

1 Розроблення документів 
евакокомісії 

Завчасно голова комісії з 

евакуації, члени 

комісії 

 

2 Комплектування евакокомісії 

особовим складом, 

розроблення для них 

функціональних обов’язків. 

Завчасно голова комісії з 

евакуації, члени 
комісії 

 

3 Визначення кількості 

працівників і членів їх сімей, 

що підлягають евакуації, 

складання списків на 
евакуацію 

Завчасно голова комісії з 

евакуації, члени 

комісії керівники 

структурних 
підрозділів 

 

4 Складання переліку майна, що 

підлягає евакуації, планування 

Завчасно голова комісії з 

евакуації, члени 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Керівник _______________________ 

  _______________ 

«___»_____________20____року 
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питань транспортного 

забезпечення вивезення 

матеріальних цінностей 

об’єкта, організації 

навантаження і розвантаження 

транспортних засобів 

комісії, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

5 Організація взаємодії з 

районною комісією з питань 

евакуації 

Регулярно голова комісії з 

евакуації, члени 

комісії 

 

6 Встановлення і підтримання 

зв’язку із керівництвом 

автотранспортних підприємств 

які забезпечують евакуацію 

працівників об’єкта та членів 

їх сімей 

Регулярно група зв’язку та 

оповіщення 
 

7 Уточнення місцезнаходження 

ЗПЕ 

Завчасно секретар комісії  

8 Проведення рекогносцировки: 

- пунктів посадки; 

 - маршрутів руху 

Завчасно голова комісії з 

евакуації, члени 
комісії 

 

9 Визначення та підготовка 
приміщень для роботи комісії 

Завчасно голова комісії з 

евакуації, члени 

комісії 

 

10 Коригування документів 

комісії 

1 раз на рік голова комісії з 

евакуації, члени 
комісії 

 

11 Проведення занять і тренував з 
членами комісії 

По окремому 
плану 

голова комісії з 

евакуації, члени 

комісії 

 

12 Підтримання взаємодії з 

органами виконавчої влади у 
позаміський зоні 

Завчасно, по 

мірі 
необхідності 

голова комісії з 

евакуації, члени 
комісії 

 

13 Оформлення актів освоєння 
позаміської зони 

Завчасно голова комісії з 

евакуації, члени 

комісії 

 

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

керівника щодо підготовки 
заходів з евакуації 

ч+__ голова комісії  

2 Оповіщення, збір і постановка 
завдань членам комісії 

ч+__ група зв’язку та 
оповіщення 

 

3 Організація цілодобового 

чергування 

ч+__ голова комісії  

4 Коригування штатно-

посадового списку особового 

складу комісії 

ч+__ заступник 
голови комісії 

 

5 Доукомплектування комісії 

о/с( у разі необхідності) та 

інструктування осіб, що 

призначені до її складу 

ч+__ голова комісії з 

евакуації, члени 
комісії 

 

6 Підготовка до роботи 

документів, приміщень і 

робочих місць, що виділені 

для роботи комісії 

ч+__ голова комісії з 

евакуації, члени 

комісії 

 

7 Установлення і підтримка 

зв’язку з ю комісією з питань 

евакуації безпечного району 

ч+__ група зв’язку та 

оповіщення 

 

8 Перевірка готовності системи 

зв’язку та оповіщення 
ч+__ група зв’язку та 

оповіщення 

 

9 Установлення зв’язку з 

районною комісією і збірними 

евакопунктами 

ч+__ група зв’язку та 
оповіщення 

 

10 Отримання членами комісії 

засобів індивідуального 

захисту 

ч+__ члени комісії  

11 Уточнення списків 

працівників та членів їх сімей, 

що підлягають евакуації 

ч+__ група обліку та 
звітності 

 

12 Уточнення переліку майна, що 

підлягає евакуації 

ч+__ група обліку та 

звітності 
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13 Отримання у транспортній 

службі району спеціальних 

перепусток на транспортні 

засоби та їх заповнення 

ч+__ група 

транспортного 
забезпечення 

 

14 Доповідь керівнику об’єкта та 

начальнику ЗПЕ про 

готовність до проведення 

заходів з евакуації 

ч+__ голова комісії  

3. Під час проведення заходів з евакуації 

1 Розгортання роботи комісії з 

питань евакуації 

з ч+__ до 
закінчення ЗЕ 

голова комісії  

2 Оповіщення працівників 

об’єкта та членів їх сімей про 

початок евакуації 

ч+__ група зв’язку та 
оповіщення 

 

3 Відправлення групи 

забезпечення зустрічі та 

розміщення евакуйованих 

разом з оперативною групою в  

безпечний район  

з ч+__ до 
закінчення ЗЕ 

заступник 
голови комісії 

 

4 Уточнення часу відправлення, 

автомобільних і пішохідних 

колон 

ч+__ група збору і 
відправки  

 

5 Видача перепусток на 

транспорт 

ч+__ група 

транспортного 
забезпечення 

 

6 Здійснення обліку та 

реєстрації евакуйованих 

з ч+__ до 
закінчення ЗЕ 

група обліку та 
звітності 

 

7 Уточнення розподілу 

персоналу СГД за транспортом  

ч+__ група 

транспортного 

забезпечення 

 

8 Формування колон і 

відправлення їх на пункт 

(станцію) посадки та на 

вихідний пункт руху 

пішохідних колон 

з ч+__ до 

закінчення ЗЕ 

група збору і 

відправки 

 

9 Організація супроводження 

персоналу на маршрутах руху 

від ЗПЕ до місць посадки на 

транспорт 

з ч+__ до 

закінчення ЗЕ 

група 

супроводження 

 



37 

 

10 Інструктаж начальників 

пішохідних і автомобільних і 

колон 

ч+__ заступник 

голови комісії 

 

11 Приймання транспортних 
засобів) від адміністрації авто 
підприємств 

ч+__   

12 Забезпечення посадки на 

транспортні засоби 

   

13 Організація супроводження 
евакуйованих на маршрутах 
руху від місць посадки на 
транспорт до пункту 
призначення 

з ч+__ до 
закінчення ЗЕ 

  

14 Супроводження і організація 
охорони вантажів об’єкта при 
їх перевезенні 

з ч+__ до 
закінчення ЗЕ 

  

15 Забезпечення зустрічі та 

розміщення евакуйованих у 

районі нового місця 

розташування об’єкта 

з ч+__ до 
закінчення ЗЕ 

  

16 Збирання і узагальнення даних 

про хід евакуації 

з ч+__ до 

закінчення ЗЕ 

  

17 Підготовка донесень про хід 

евакуації 

ч+__   

 

Голова комісії з питань евакуації (Підпис) Ініціали, прізвище 

 Варіант відпрацювання розділу ІІІ «Особливості 

планування евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення».  

Евакуації підлягає ________ осіб з інвалідністю, у тому числі: 

працівників - ________ чол.,  

членів сімей - _________ чол., із них: 

- чоловіків - __________чол.; 

- жінок - __________чол.; 

- дітей до 6 років - __________чол.; 

- дітей до 15 років - __________чол.; 
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особи що їх супроводжують  - ________ чол. 

Транспортних засобів, які будуть задіяні: 

- автобусів - __________ одиниць, термін подачі «Ч» +______ 

годин; 

- легкових автомобілів - _________ одиниць, термін подачі «Ч» 

+______ годин. 

Пункти посадки осіб з інвалідністю: 

пункт посадки на автомобільний транспорт територія біля 

автотранспортного цеху ____________________. 

Пункти висадки осіб з інвалідністю: 

населений пункт __________________ __________________ 

району. 

 

Пункт висадки біля приміщення 

____________________________. 

  

Забезпечення транспортних засобів спеціальним обладнанням для 

посадки (висадки) та перевезення осіб з інвалідністю покладено на 

____________________________ цех, відповідальний начальник 

______________________ цеху ______________________: 

 *залучення спеціального медичного транспорту для 

перевезення осіб з інвалідністю (за необхідності) 

- спеціальна техніка від АТП №____- ____ одиниць, термін 

подачі «Ч» +______ годин, керівник ____________________, тел. 

№________________. 

 *Планування транспортного забезпечення евакуаційних заходів 

передбачає підготовку транспортних засобів для виконання 

евакуаційних перевезень осіб з інвалідністю та осіб, які їх 

супроводжують.  
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 Під час проведення заходів з евакуації передбачається: 

Маршрут руху у місті - ___________________ 

________________, маршрут руху за містом колона № ___: вихідний 

пункт руху - ___________________, проміжні пункти руху - 

_________________, кінцевий пункт -___________________________. 

Довжина маршруту: - ____км, час в дорозі - _____. 

Пройти вихідний пункт: колоні № ___в __год. __хв.,  

№ ___в __год. __хв. 

У проміжний пункт евакуації прибути: колоні № ___в __год. 

__хв., 

 № ___в __год. __хв. 

Тривалий привал (одна година) - в ____________і в 

___________, нетривалі привали - в ____________і   в ___________. 

 

 
 

СХЕМА ОПОВІЩЕННЯ  

комісії з питань евакуації ______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова________________ 

тел. №________________ 

Заступник голови___________ 

тел. №________________ 

Начальник групи зв’язку и 

оповіщення________________ 

тел. №________________ 

члени групи 

__________________________ 

тел. №____________________ 

__________________________ 

тел. №____________________ 

Секретар________________ 

тел. №________________ 

Начальник групи обліку 

евакуйованих ______________ 

тел. №________________ 

члени групи 

__________________________ 

тел. №____________________ 

__________________________ 

тел. №____________________ 

 

 

Начальник групи збору і 

відправлення евакуйованих  

_______________________ 

тел. №________________ 

члени групи 

__________________________ 

тел. №____________________ 

__________________________ 

тел. №____________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова комісії з питань 

евакуації ______________ 

«____»__________2____ 

Начальник групи 

супроводження евакуйованих 
_______________________ 

тел. №________________ 

члени групи 

__________________________ 

тел. №____________________ 

__________________________ 

тел. № _______________ 

 

 

Начальник групи 

вивезення майна ї 

матеріально-технічного 

забезпечення заходів 

евакуації 
_______________________ 

тел. №________________ 

члени групи 

______________________ 

тел. №_________________ 

______________________ 

тел.№_________ _______ 

 

 
- Представник комісії з 

питань евакуації  на 

збірних пунктах евакуації 

ЗПЕ №___ - 

______________________; 

- ЗПЕ №___ - 

______________________; 

 

Комісія з питань евакуації 

міста (району) тел. №_______ 

Додаток 1 
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Начальник групи зв’язку і оповіщення 

Начальник групи 

забезпечення зустрічі та 

розміщення евакуйованих 
_______________________ 

тел. №________________ 

члени групи 

__________________________ 

тел. №____________________ 

__________________________ 

тел. 

№_____________

 начальник групи 

супроводження евакуйованих 
_______________________ 

тел. №________________ 

члени групи 

__________________________ 

тел. №____________________ 

__________________________ 

тел. №____________________ 

 
_______ 

 

 

Представник комісії з 

питань евакуації  на 

пунктах (станціях) 
посадки: 

на автомобільний 
транспорт 

______________, 

- на пункті_____________ 
______________. 

-  

 

Начальник оперативної  групи 
_______________________ 

тел. №________________ 

члени групи 

______________________  

тел. №_________________ 

______________________ 

тел.№_________ _______ 

 

 

Старші колон 

________________________ 

тел. №________________ 



41 

 

 

Г
о
л
о
в
а 

к
о
м

іс
ії

 з
 п

и
та

н
ь 

ев
ак

у
ац

ії
 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

 

Д
о

д
ат

о
к
 2

 



42 

 

Література: 

 

1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 року № 5403-VI. 

2. Постанова КМУ № 841 від 30.10.2013 року “Про затвердження 

Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій”. 

3. Постанова КМУ № 308 від 29.03.2001 року “Положення про 

порядок створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання, ліквідації НС техногенного та природного характеру”. 

4. Постанова КМУ № 11 від 09.01.2013 року “Про затвердження 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту”. 

5. Наказ МНС від 27.07.2005 року № 102 “Про затвердження 

Методичних рекомендацій з питань планування і організації 

транспортного забезпечення евакуаційних заходів у разі загрози 

або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного 

характеру та в особливий період”.  

6. Наказ МНС України від 07.09.2010 року № 761 “Методичні 

рекомендації з питань організації планування та проведення 

евакуаційних заходів на об’єктах господарської діяльності у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій”.  

7. Наказ МВС України від 10.07.2017 року № 579 “Про затвердження 

Методики планування заходів з евакуації”. 

8. План евакуації Черкаської області. 

9. План проведення евакуації м. Черкаси. 

 

 


