
 
УКРАЇНА 

БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 86 
08.02.2021 року 
м.Бібрка 
Про затвердження Положення про комісію з питань евакуації  

та створення комісії з питань евакуації 
 

З метою ефективного проведення евакуаційних заходів з відселення або евакуації 

населення при загрозі виникнення чи виникненні значних аварій, катастроф та стихійного лиха 

і на випадок переведення цивільної оборони з мирного на воєнний стан у відповідності з 

Кодексом цивільного захисту України, Постановою КМ України від 30 жовтня 2013 року № 841 

зі змінами, керуючись пунктом «б» підпункту 2 ст.38 та ст.52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Положення про комісію з питань евакуації Бібрської міської ради (додаток № 1). 
2. Затвердити склад комісії з питань евакуації Бібрської міської ради (додаток № 2). 

3. Рішення виконавчого комітету №22 від 29.03.2019 року та №90 від 06.03.2020 року вважати 

такими, що втратили чинність. 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишити за Бібрським міським головою. 
 

 

 

Бібрський міський голова                                                         Р.Я.Гринус 

  



Додаток № 1  

до рішення виконавчого комітету  

Бібрської міської ради 

№86  від “08” лютого 2021 р. 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ЕВАКУАЦІЇ  

БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

1. Комісія з питань евакуації Бібрської міської ради (у подальшому – Комісія з евакуації) є 

робочим органом місцевого органу самоврядування, який забезпечує проведення у життя 

комплексу заходів щодо організованого вивозу (виводу) населення із районів можливого 

впливу наслідків надзвичайних ситуацій, якщо виникає безпосередня загроза життю та 

заподіянню шкоди здоров’ю людини або прийому евакуйованого населення із інших місць і 

розміщенні їх за межами зон надзвичайних ситуацій та забезпечення його життєдіяльності в 

цих умовах. 
Комісія з евакуації створюється органами місцевими самоврядування, підзвітна і підконтрольна 

їм. 
2. Комісія з евакуації у своїй роботі керується законодавчими і нормативними актами України, 

рішеннями та розпорядженнями місцевого органу самоврядування прийнятими в межах їх 

компетенції, а також цим Положенням. 
3. Основними завданнями Комісії з евакуації є: 

- розроблення планів евакуації (відселення) населення на випадок виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного та воєнного характеру; 

- координація в межах її діяльності підприємств, установ і організацій щодо забезпечення 

проведення евакуаційних заходів та організація життєзабезпечення евакуйованого (відселеного) 

населення; 

- визначення основних напрямів роботи щодо проведення евакуаційних заходів та соціальному 

захисту населення, що постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій; 

- підготовка і перепідготовка кадрів Комісій з евакуації до дій в умовах надзвичайних ситуацій. 
4. Комісія з евакуації, відповідно до покладених на неї завдань: 

- організує розроблення і здійснення евакуаційних заходів на випадок виникнення надзвичайних 

ситуацій та соціальним захистом населення, яке постраждало від них; 

- керує проведенням евакуаційних заходів на відповідній території і забезпечує готовність 

органів з евакуації до дій за призначенням; 

- здійснює контроль за створенням органів з евакуації суб’єктами господарської діяльності, 

підготовкою і перепідготовкою особового складу органів з евакуації; 

- здійснює організаційно-методичне керівництво, координацію і контроль за діяльністю 

підвідомчих органів з евакуації; 
- бере участь у розгляді та опрацюванні пропозицій щодо матеріально-технічного забезпечення 

проведення заходів з евакуації на відповідній території; 

- контролює виконання суб’єктами господарської діяльності (підприємствами, установами і 

організаціями) завдань щодо створення для евакуйованого (відселеного) населення необхідних 

соціально-побутових умов та забезпечення його продуктами харчування і предметами першої 

необхідності; 
- організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок 

надзвичайної ситуації; 

- бере участь в організації фінансового, матеріального, технічного та інформаційного 

забезпечення проведення заходів з евакуації на відповідній території; 

- забезпечує розроблення, погоджує або затверджує плани дій Комісій з евакуації суб’єктів 

господарської діяльності (підприємств, установ чи організацій) щодо організації, матеріально-

технічному та іншим видам забезпечення заходів з евакуації; 

- організовує взаємодію з іншими органами управління і силами цивільної оборони та з 

надзвичайних ситуацій щодо організації та проведення заходів з евакуації на відповідній 

території; 

- здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань. 



5. Комісія з евакуації має право: 

- одержувати від суб’єктів господарської діяльності усіх форм власності інформацію, документи 

і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 

- заслуховувати керівників суб’єктів господарювання про хід виконання завдань щодо 

підготовки, проведення і забезпечення заходів з евакуації; 

- залучати для проведення заходів з евакуації органи управління, сили і засоби суб’єктів 

господарської діяльності (підприємств, установ і організацій) усіх форм власності; 

- проводити комплексні перевірки стану готовності органів з евакуації суб’єктів господарської 

діяльності до дій за призначенням та інших служб забезпечення щодо проведення заходів з 

евакуації. 
6. Комісія з евакуації у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими 

структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, Комісією з евакуації району 

(міста обласного підпорядкування), відділами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення і штабами цивільної оборони суб’єктів господарської діяльності. 
 

 

Бібрський міський голова                                                   Р.Я.Гринус 

  



Додаток № 2  

до рішення виконавчого комітету 

Бібрської міської ради 

№ 86 від “08” лютого 2021 р. 

 

 

СКЛАД 

КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕВАКУАЦІЇ  

БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
1. Голова комісії - Заблоцький Максим Андрійович – заступник Бібрського міського голови. 

2. Заступник голови комісії - Поломаний Володимир Дмитрович, начальник відділу державної 

реєстрації виконавчого комітету Бібрської міської ради. 

3. Секретар комісії - Стах Ігор Ярославович, секретар Бібрської міської ради. 

4. Група зв’язку та оповіщення: 
- Опанович Ігор Адрійович - спеціаліст І категорії з інформаційної роботи та системного 

адміністрування виконавчого комітету Бібрської міської ради. 

- Ревула Ярослав Богданович - староста с.Великі Глібовичі, с.Волощина, с.Підмонастир. 

- Ястремський Роман Богданович - староста с.Лани, с.Любешка, с.Серники, с.Гончарів, 

с.Благодатівка. 

- Горішний Іван Семенович - староста с.Романів, с.Селиська, с.Під’ярків, с.Підгородище. 

- Перун Галина Стефанівна - староста с.Свірж, с.Задубина, с.Підвисоке, с.Копань, с.Глібовичі, 

с.Грабник, с.Мивсева.  

- Влах Володимир Степанович - староста с.Стрілки, с.Малі Ланки, с.Стоки, с.Мостище, с.Волове, 

с.Вілявче. 

- Став’яж Олена Михайлівна - староста смт.Нові Стрілища, с.Старі Стрілища, с.Орішківці, 

с.Кнісело, с.Бертишів, с.Репехів, с.Квітневе, с.Трибоківці, с.Закривець, с.Баківці, с.Лінія. 

- Ткач Софія Михайлівна - староста с.Соколівка, с.Кологори, с.Сенів, с.Ходорківці, с.П’ятничани. 

- Хамуляк Марян Іванович - староста с.Суходіл, с.Вільховець, с.Лопушна. 

5. Група обліку евакуації населення: 
- Шайб Ганна Михайлівна - спеціаліст І категорії виконавчого комітету Бібрської міської ради. 

- Ельтек Оксана Миронівна - начальник групи, інспектор з військового обліку міської ради. 

- Наугольник Мар’ян Володимирович - інспектор виконавчого комітету Бібрської міської ради. 

 

 

Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету                                                                      С.З.Охримович  
 

 
 


