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ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ОРГАНІВ ЕВАКУАЦІЇ В МЕЖАХ ПІДГОТОВКИ 

ДО ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНО-ШТАБНИХ НАВЧАНЬ  

У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Захист населення від негативного впливу надзвичайних ситуацій є пер-

шочерговим завданням регіональних та місцевих органів виконавчої влади, 

органів самоврядування всіх рівнів та керівників суб’єктів господарювання 

незалежно від форм власності. 

Основним способом захисту населення у разі загрози або виникнення 

надзвичайної ситуації на сьогодні залишається евакуація населення з небез-

печної зони у безпечні місця. Водночас організація такого способу вимагає 

ретельної підготовки всіх місцевих органів виконавчої влади, органів місце-

вого самоврядування та навчання населення. 

В рамках виконання Плану виконання основних заходів з цивільного 

захисту на 2018 рік на Херсонщині триває підготовка до проведення трену-

вань органів управління та сил цивільного захисту щодо дій у разі виникнен-

ня надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах зберігання (складах) озброєння 

Збройних Сил України, атомних електростанціях та гідроспорудах Дніпров-

ського і Дністровського каскадів. Одним з питань, що відпрацьовуватимуться 

під час таких навчань, стане виконання заходів з евакуації населення та орга-

нізація роботи тимчасових органів з евакуації. 

На запит Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної робо-

ти Херсонської обласної державної адміністрації до підготовки органів з пи-

тань евакуації, які братимуть участь у командно-штабних навчаннях, залуче-

но працівників навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Херсонської області. 
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Роботу з підготовки органів з евакуації, що була організована керівниц-

твом Центру, умовно можна поділити на дві складові: розробка тематичних 

методичних рекомендацій та проведення занять із керівниками органів з пи-

тань евакуації. 

Так, з метою надання методичної допомоги в організації роботи органів 

з питань евакуації творчою групою навчально-методичного центру розробле-

но методичні рекомендації з організації та проведення евакуації, організації 

роботи комісії з питань евакуації, організації роботи збірного пункту евакуа-

ції, організації роботи приймального пункту евакуації. У представлених мате-

ріалах містяться як теоретичні засади з організації роботи, методичні рекоме-

ндації щодо їх застосування, так і узагальнено перелік документації, що роз-

робляється органами з питань евакуації з наведенням відповідних зразків. 

До переліку документів комісії з питань евакуації (ЗПЕ) можуть входити: 

 рішення ради об’єднаної територіальної громади (селищної, сіль-

ської ради) про створення органів з евакуації на відповідній території; 

 штатно-посадовий список членів комісії – склад комісії з питань 

евакуації (об’єднаної територіальної громади, селищної або сільської ради); 

 положення про комісію з питань евакуації; 

 функціональні обов’язки членів комісії з питань евакуації 

(об’єднаної територіальної громади, селищної або сільської ради); 

 схема оповіщення та збору членів комісії; 

 календарний план дій комісії з питань евакуації в разі виникнення 

НС; 

 рішення комісії з питань евакуації та планування заходів евакуа-

ції; 

 план евакуації населення; 

 план приймання і розміщення евакуйованого населення (у разі 

планування розміщення на їх території евакуйованого населення). 

Документація комісії з питань евакуації складається з: 

 розпорядження голови – начальника цивільного захисту про ство-

рення ЗПЕ; 

 виписка з планів евакуації населених пунктів, районів (об’єктів), 

приписаних до ЗПЕ;  

 положення про збірний пункт евакуації;  

 функціональні обов’язки посадових осіб ЗПЕ;  

 календарний план роботи ЗПЕ; 

 схема організації збірного пункту евакуації; 

 схема оповіщення особового складу ЗПЕ; 

 штатно-посадовий список ЗПЕ; 

 схема зв’язку ЗПЕ з комісією з питань евакуації міста (району), 

об’єднаними територіальними громадами (населеними пунктами), об’єктами, 

станціями (пунктами) посадки на транспортні засоби, вихідними пунктами ма-

ршрутів пішої евакуації та транспортними органами, які закріплені за цим ЗПЕ; 
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 графік руху автомобільних і піших колон; 

 графік руху залізничних потягів (суден), автомобільних та піших 

колон по маршруту евакуації; 

 схема маршруту евакуації; 

 графік контролю ходу евакуації; 

 пам’ятка евакуйованим. 

Документація комісії з питань евакуації складається з: 

 розпорядження голови – начальника цивільного захисту про ство-

рення приймального пункту евакуації; 

 положення про приймальний пункт евакуації (ППЕ); 

 список посадових осіб ППЕ; 

 функціональні обов’язки посадових осіб ППЕ; 

 схема оповіщення і зв’язку; 

 план-схема приймання та відправки евакуйованого населення до 

місць розміщення; 

 виписки із планів евакуації об’єктів (територій), приписаних до 

ППЕ; 

 схема розташування сховищ та укриттів у районі розміщення 

ППЕ; 

 план розташування приміщень ППЕ; 

 журнал обліку прийнятих і відданих розпоряджень; 

 ордери на поселення евакуйованого населення; 

 довідкові дані з видів забезпечення. 

Методичні рекомендації заздалегідь розміщено на сайті Центру та через 

Департамент ЦЗ області поширено на території області для всіх зацікавлених 

осіб. 

Другим етапом роботи стала організація та проведення занять із керів-

никами органів з питань евакуації. Так, працівниками Центру проведено ряд 

виїзних занять у районах області, які братимуть участь у навчаннях. 

Під час таких занять розглядалися алгоритми дій з організації роботи 

комісії з питань евакуації, збірного пункту евакуації та приймального пункту 

евакуації. У практичній частині занять учасниками відпрацьовувалася необ-

хідна документація та порядок дій керівників органів з питань евакуації при 

організації роботи. 
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