КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 07.04.2021 № 414
м. Краматорськ
Про створення міських органів з
евакуації та затвердження положення
про них
З метою забезпечення проведення евакуації населення міста в умовах надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру і в особливий період, відповідно до Кодексу
цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841
„Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, постанови Кабінету
Міністрів України від 12.08.2020 № 711 «Про внесення змін до Порядку проведення
евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», керуючись ст.
38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Створити міські органи з евакуації згідно з додатком 1.
2. Затвердити:
1) положення про міські органи з евакуації (додаток 2);
2) персональний склад міської комісії з питань евакуації (додаток 3);
3) райони безпечного розселення населення (додаток 4).
3. Управлінню з питань цивільного захисту (Кукочка):
1) довести до підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності та
відомчої приналежності, які розташовані в зонах можливого виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, адреси збірних, проміжних, приймальних
пунктів евакуації і відповідні райони безпечного розселення;
2) надати методичну допомогу підприємствам, установам і організаціям щодо
відпрацювання необхідної документації згідно з чинним законодавством.
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4. Керівникам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності та
відомчої приналежності створити відповідні об’єктові комісії з питань евакуації та розробити
для них комплект документів згідно з чинним законодавством.
5. Начальникам груп у складі міської комісії з питань евакуації до 01.05.2021:
1) визначити склад груп та надати відповідні списки
цивільного захисту;

до управління з питань

2) згідно з покладеними завданнями розробити необхідні документи та узгодити їх з
управлінням з питань цивільного захисту.
6. Начальникам збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, приймальних
пунктів евакуації визначити склад очолюваних органів з евакуації та надати до управління з
питань цивільного захисту.
7. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ незалежно від форми
власності та відомчої приналежності, які приймають евакуйоване населення, визначити місця
для його розміщення.
8. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської раді від
01.06.2016 № 363.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова

О.В. Гончаренко
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Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
07.04.2021 № 414
МІСЬКІ ОРГАНИ З ЕВАКУАЦІЇ
1. Міська комісія з питань евакуації;
2. Збірні пункти евакуації (далі-ЗПЕ):
№
ЗПЕ
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

23
24

Підприємство, установа,
організація, яка формує ЗПЕ
ВСП «КФК ПІТБ ДДМА»
ЗОШ № 30
ЗОШ № 26
КНВК«ЗОШ № 32 –
дошкільний навчальний
заклад»
ЗОШ № 1
ЦКД ім. Леоніда Бикова
ЗОШ № 17
ЗОШ № 31
ЗОШ № 20
Краматорська гімназія № 13
ЗОШ № 33
КАТП - 052810
Центр позашкільної роботи
МПК «Будівельник
ЗОШ № 10
ЗОШ № 18
ЗОШ № 19
Дмитрівський
заклад
загальної середньої освіти №
29
ЗОШ № 12
ЗОШ № 28
ЗОШ № 3
Міжрегіональне вище
професійне будівельне
училище
Донбаська державна
машинобудівна академія
Палац культури і техніки
„НКМЗ”

Адреса ЗПЕ
ВСП «Краматорський фаховий коледж
промисловості, інформаційних технологій та бізнесу
ДДМА» (вул. Велика Садова, 99)
ЗОШ № 30 (вул. Волховська, 1)
ЗОШ № 26 (вул. Софіївська, 128)
Краматорський навчально-виховний комплекс «ЗОШ
№ 32 - дошкільний навчальний заклад» (вул.
Волгодонська, 22)
ЗОШ № 1 (вул. Райдужна, 13)
ЦКД ім. Леоніда Бикова (вул. Шкільна, 9Д)
ЗОШ № 17 (вул. Благодатна, 80)
ЗОШ № 31 (вул. Катерини Білокур, 14)
ЗОШ № 20 (вул. Танкістів, 112)
Краматорська гімназія № 13 (вул. Перепелиці, 39)
ЗОШ № 33 (вул. Бєлгородська, 95)
КАТП-052810 (вул. Охтирська, 235)
Центр позашкільної роботи (вул. Паркова, 12а)
МПК «Будівельник» (вул. Маяковського, 9)
ЗОШ № 10 (вул. Хабаровська, 40)
ЗОШ № 18 (вул. Олега Кошового, 18)
ЗОШ № 19 (вул. Ольги Кобилянської, 1)
Дмитрівський заклад загальної середньої освіти № 29
сел. Дмитрівка, вул. Пушкіна, 34
ЗОШ № 12 (вул. Василя Стуса, 19)
ЗОШ № 28 сел. Новоселівка (вул. Легендарна, 37)
ЗОШ № 3 ( вул. Наді Курченко, 19)
Міжрегіональне вище професійне будівельне
училище (вул. Паркова, 62)
Донбаська державна машинобудівна академія (вул.
Академічна, 72)
Палац культури і техніки „НКМЗ” (площа Миру, 1)
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Продовження додатка 1
3. Проміжні пункти евакуації (далі-ППЕ) (при евакуації населення із зон можливого
зараження небезпечними хімічними речовинами (НХР)):

№ ППЕ
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Підприємство, установа,
Адреса ППЕ
організація, яка формує ППЕ
ПрАТ “НКМЗ”
Інженерний корпус № 1 ПрАТ “НКМЗ” (вул.
Олекси Тихого, 5)
КЗЗСО № 22
Краматорський заклад загальної середньої освіти №
22 (вул. Двірцева, 3)
ЗОШ № 16
ЗОШ № 16 (вул. Бикова, 7)
Ліцей № 8
Ліцей № 8 (вул. Двірцева, 57а)
КП "СЄЗ"
КП "СЄЗ" (бул. Краматорський, 22)
УК „Ладіс"
ЗОШ № 9
Краматорський центр
професійно-технічної освіти
Ліцей № 35
КП «ДРУАС»
ЗОШ № 3
КП «КТТУ»
ЗОШ № 18
КП «ДРУАС»
ПрАТ "Краматорське АТП11410"
ЗОШ № 1
Донбаська державна
машинобудівна академія
Центр позашкільної роботи
ЗОШ № 12
ЗОШ № 10
Автошкола товариства
сприяння обороні України
ЗОШ № 24
ЗОШ № 5
ЗОШ № 15
ЗОШ № 26
ПАТ “КЗВВ”
МПК “Будівельник”
ЗОШ № 17

УК „Ладіс" (вул. Наді Курченко, 17)
ЗОШ № 9 (бул. Краматорський, 17)
Краматорський центр професійно-технічної освіти
(вул. Ювілейна, 62)
Ліцей № 35 (вул. Ювілейна, 46)
Стадіон ПКіВ «Сад Бернацького»
ЗОШ № 3 (вул. Наді Курченко, 19)
КП «КТТУ» (вул. Аероклубна, 103 )
ЗОШ № 18 (вул. Олега Кошового, 18)
Будівля колишньої школи № 14 (пров. Слюсарний)
ПрАТ "Краматорське АТП-11410" (вул. Олекси
Тихого, 6)
ЗОШ № 1 (вул. Райдужна, 13)
Центральний вестибюль ДДМА (вул. Академічна,
72)
Центр позашкільної роботи (вул. Паркова, 12)
ЗОШ № 12 (вул. Василя Стуса, 19)
ЗОШ № 10 (вул. Хабаровська, 40)
Автошкола товариства сприяння обороні України
(АШ ТСОУ) (вул. Академічна, 1)
ЗОШ № 24 (вул. Богдана Хмельницького, 28)
ЗОШ № 5 (вул. Василя Стуса, 40)
ЗОШ № 15 (вул. Маяковського, 19)
ЗОШ № 26 (вул. Софіївська, 128)
Прохідні ПАТ “КЗВВ” (вул. Олекси Тихого, 6)
МПК “Будівельник” (вул. Маяковського, 19)
ЗОШ № 17 (вул. Благодатна, 80)

Продовження додатка 1
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4. Приймальні пункти евакуації (далі-ПП):
№
ПП

Підприємство, установа,
організація, яка формує ПП
ВСП «КФК ПІТБ ДДМА»

201

207
208

Краматорський коледж
ДонНУЕТ
Краматорський коледж
технологій та дизайну
Міжрегіональне вище
професійне будівельне
училище
Донбаська державна
машинобудівна академія
Краматорський центр
професійно-технічної освіти
Центр позашкільної роботи
КЗ ПФ клуб "Надія"

209
210

Клуб "Зоря"
КЗ ПФ клуб "Ювілейний",

211
212
213

МПК „Будівельник"
ПКіТ „НКМЗ”
КЗ ПФ клуб „ Міленіум "

214
215
216
217
218
219

ЦКД ім. Леоніда Бикова
ЗОШ № 1
ЗОШ № 2
ЗОШ № 3
Ліцей № 4 «Успіх»
КНВК«ЗОШ № 6-дошкільний
навчальний заклад»

220

Краматорська Українська
гімназія
Ліцей № 8
ЗОШ № 9
ЗОШ № 10
ЗОШ № 11
ЗОШ № 12
Краматорська гімназія № 13
ЗОШ № 15
ЗОШ № 16
ЗОШ № 17
ЗОШ № 18
ЗОШ № 19

202
203
204

205
206

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Адреса ПП
ВСП «Краматорський фаховий коледж
промисловості, інформаційних технологій та
бізнесу ДДМА» (вул. Велика Садова, 99)
Краматорський коледж ДонНУЕТ
(вул. Уральська, 6)
Краматорський коледж технологій та дизайну
(бул. Машинобудівників, 36)
Міжрегіональне вище професійне будівельне
училище (вул. Паркова, 62)
Донбаська державна машинобудівна академія
(вул. Академічна, 76)
Краматорський центр професійно-технічної освіти
(вул. Ювілейна, 62)
Центр позашкільної роботи (вул. Паркова, 12)
КЗ ПФ клуб "Надія" сел. Новоселівка (вул.
Молодіжна, 1)
Клуб "Зоря" сел. Ясногірка (вул. Рилєєва, 16)
КЗ ПФ клуб "Ювілейний", сел. Шабельківка (вул.
Волгодонська, 26)
МПК „Будівельник” (вул. Маяковського, 9)
ПКіТ „НКМЗ” (площа Миру, 1)
КЗ ПФ клуб „ Міленіум " сел. Малотаранівка (вул.
Українська, 81)
ЦКД ім. Леоніда Бикова (вул. Шкільна, 9Д)
ЗОШ № 1 (вул. Райдужна, 13)
ЗОШ № 2 (вул. Остапа Вишні, 15)
ЗОШ № 3 (вул. Наді Курченко, 19)
Ліцей № 4 «Успіх» (вул. Двірцева, 48а)
Краматорський навчально-виховний комплекс
«ЗОШ № 6-дошкільний навчальний заклад» (вул.
Велика Садова, 71)
Краматорська Українська гімназія (вул.
Архангельська, 11)
Ліцей № 8 (вул. Двірцева, 57а)
ЗОШ № 9 (бул. Краматорський, 17)
ЗОШ № 10 (вул. Хабаровська, 40)
ЗОШ № 11 (вул. Тріумфальна, 9)
ЗОШ № 12 (вул. Василя Стуса, 19)
Краматорська гімназія № 13 (вул. Перепелиці, 39)
ЗОШ № 15 (вул. Маяковського, 19)
ЗОШ № 16 (вул. Бикова, 7)
ЗОШ № 17 (вул. Благодатна, 80)
ЗОШ № 18 (вул. Олега Кошового, 18)
ЗОШ № 19 (вул. Ольги Кобилянської, 1)
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Продовження додатка 1
№
ПП
232
233
234

Підприємство, установа,
організація, яка формує ПП
ЗОШ № 20
ЗОШ № 21
КЗЗСО № 22

235
236
237
238
239
240
241
242

ЗОШ № 23
ЗОШ № 24
ЗОШ № 25
ЗОШ № 26
ЗОШ № 28
ЗОШ № 30
ЗОШ № 31
КНВК«ЗОШ № 32-дошкільний навчальний заклад»

243
244
245

ЗОШ № 33
Ліцей № 35
Дмитрівський заклад загальної
середньої освіти №29
КЗ ПФ клуб «Дмитрівський»

246

Керуючий справами
Начальник управління з питань
цивільного захисту

Адреса ПП
ЗОШ № 20 (вул. Танкістів, 112)
ЗОШ № 21 (вул. Лівобережна, 352)
Краматорський заклад загальної середньої освіти №
22 (вул. Двірцева, 3)
ЗОШ № 23 (вул. Михайла Горяйнова, 45а)
ЗОШ № 24 (вул. Богдана Хмельницького, 28)
ЗОШ № 25 (вул. Богдана Хмельницького, 25)
ЗОШ № 26 (вул. Софіївська, 128)
ЗОШ № 28 (вул. Легендарна, 37)
ЗОШ № 30 (вул. Волховська, 1)
ЗОШ № 31 (вул. Катерини Білокур, 14)
Краматорський навчально-виховний комплекс
«ЗОШ № 32-дошкільний навчальний заклад» (вул.
Волгодонська, 22)
ЗОШ № 33 (вул. Бєлгородська, 95)
Ліцей № 35 (вул. Ювілейна, 46)
Дмитрівський заклад загальної середньої освіти №
29, сел. Дмитрівка, вул. Пушкіна, 34
КЗ ПФ клуб «Дмитрівський», сел. Дмитрівка,
вул. Пушкіна, 28

І.О. Славинська
С.В. Кукочка
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Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
07.04.2021 № 414
ПОЛОЖЕННЯ
про міські органи з евакуації
1. До міських органів з евакуації належать міська комісія з питань евакуації, збірні
пункти евакуації, проміжні пункти евакуації, приймальні пункти евакуації.
2. Міська комісія з питань евакуації (далі - Комісія) створюється рішенням виконкому
міської ради відповідно до Кодексу Цивільного Захисту і Постанови Кабінету Міністрів
України від 30.10.2013 № 841 „Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі
загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру” з метою проведення заходів щодо організованої евакуації населення при загрозі
виникнення або виникненні надзвичайних ситуацій. Комісія підпорядковується міському
голові – начальнику цивільного захисту міста.
Комісія відповідає за планування евакуації населення міста, підготовку населення до
здійснення заходів з евакуації, підготовку органів з евакуації до виконання завдань,
здійснення контролю за підготовкою проведення евакуації, приймання і розміщення
евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей.
2.1. Комісія у своїй роботі керується законодавчими та нормативно-правовими
актами України з питань захисту населення в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного
часу, директивами начальника цивільного захисту України, наказами та розпорядженнями
начальника цивільного захисту міста, голови обласної комісії з питань евакуації та цим
Положенням.
Комісії міста підпорядковуються всі органи з питань евакуації, які створюються на
території міста для організації і проведення евакуації населення.
Комісія проводить засідання з питань планування, підготовки, організації, проведення
та всебічного забезпечення евакуації населення, приймає відповідні рішення, які
оформлюються протоколом.
2.2. основні завдання Комісії:
- планування, підготовка і проведення евакуації населення у разі загрози виникнення
або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час;
- планування приймання та розміщення евакуйованого населення міста або
еваконаселення, яке прибуває на територію міста з інших районів;
- підготовка населення до проведення евакуаційних заходів;
- підготовка органів з евакуації (збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів
евакуації, приймальних пунктів евакуації, об’єктових комісій з питань евакуації) до
виконання покладених на них завдань;
- організація оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій та початок
евакуації;
- вивчення і визначення зон можливих надзвичайних ситуацій на території міста;
- прогнозування можливих наслідків при виникненні надзвичайних ситуацій і потреби
проведення евакуації населення та вивезення матеріальних цінностей;
- визначення безпечних місць (пунктів) розміщення евакуйованого населення і
подання пропозиції голові міської ради про їх закріплення за організаціями та об’єктами;
- підготовка безпечних місць (пунктів) для розміщення евакуйованого населення;
- вивчення обставин, що склалися в результаті виникнення надзвичайної ситуації, та
підготовка пропозицій міському голові для прийняття рішення щодо проведення евакуації
населення;
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- керівництво організацією та проведенням евакуації населення і вивезенням
матеріальних цінностей;
- залучення до виконання евакуаційних заходів органів управління, підприємств,
установ та організацій, сил і засобів служб цивільного захисту міста залежно від потреби та
координація їх дій;
- контроль за підготовкою проведення евакуації населення у разі загрози виникнення
або виникнення надзвичайних ситуацій;
- контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів для
забезпечення евакуаційних перевезень;
- визначення станцій, місць посадки (висадки) населення та маршрутів руху
евакуйованого населення транспортними засобами і пішки;
- організація приймання евакуйованого населення та ведення його обліку;
- контроль за розміщенням та організацією життєзабезпечення евакуйованого
населення;
- взаємодія з іншими органами управління і силами цивільного захисту щодо
організації та проведення евакуаційних заходів;
- організація інформаційного забезпечення;
- здійснення інших функцій, які пов’язані з покладеними на комісію завданнями.
2.3. Комісія має право:
- приводити в готовність всі органі з евакуації, необхідні сили і засоби та керувати їх
діями з евакуації населення;
- залучати для проведення евакозаходів органи управління, сили і засоби суб’єктів
господарювання (підприємств, установ та організацій) незалежно від форми власності;
- доводити, в межах своєї компетенції, начальникам спеціалізованих служб
цивільного захисту, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності і
підпорядкування, завдання з виконання евакуаційних заходів та здійснювати контроль за їх
виконанням;
- безкоштовно одержувати від місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування матеріали і
документи, необхідні для планування та організації евакозаходів;
- відпрацьовувати та подавати міському голові - начальнику цивільного захисту міста
пропозиції щодо матеріально-технічного та інших видів забезпечення проведення
евакозаходів;
- заслуховувати керівників та посадових осіб органів управління і суб’єктів
господарювання про хід виконання завдань щодо планування, проведення і забезпечення
евакозаходів на території міста;
- проводити перевірки стану готовності підпорядкованих органів з евакуації і служб
забезпечення до дій за призначенням;
- приймати рішення, в межах повноважень Комісії, під час проведення евакуаційних
заходів у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації.
2.4. організація роботи Комісії:
Комісія працює згідно з річним планом роботи, який затверджується головою Комісії.
Контроль за виконанням рішень комісії покладається на секретаря Комісії.
Міська Комісія контролює діяльність об’єктових комісій з питань евакуації та органів
з евакуації, які розташовані на території міста, під час перевірок, навчань і тренувань.
У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації населення, у складі
Комісії створюється оперативна група, яка розпочинає роботу з моменту прийняття рішення
про проведення евакуації.
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Комісія разом зі службою зв’язку і оповіщення організує постійно удосконалює
систему зв’язку органів.
Комісія розробляє завдання щодо транспортного забезпечення вивезення
матеріальних цінностей із небезпечних зон в особливий період та доводить їх до
підприємств, установ та організацій.
У разі евакуації населення в безпечні райони з інших районів, областей, туди
направляються представники Комісії для організації взаємодії та вирішення питань прийому,
розміщення та життєзабезпечення прибуваючого еваконаселення.
На період підготовки та проведення евакозаходів Комісія забезпечується
відповідними засобами зв’язку.
Транспортне забезпечення членів Комісії під час роботи в зоні надзвичайної ситуації
та організація побутового забезпечення покладається на виконком міської ради.
Члени Комісії на період проведення евакозаходів, якщо цього вимагають обставини,
забезпечуються спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту.
За членами Комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним
місцем роботи.
Засідання Комісії проводяться в залежності від обстановки, яка склалася, але не рідше
одного разу в квартал. Рішення Комісії оформляються протоколом, що підписується
секретарем Комісії.
2.5. з метою виконання покладених на неї завдань Комісія створює групи:
- обліку еваконаселення;
- матеріального забезпечення;
- охорони громадського порядку;
- транспортного забезпечення;
- обліку перевезень залізничним транспортом;
- відправлення еваконаселення;
- зустрічі та розміщення еваконаселення;
- зв’язку та оповіщення;
- медичного забезпечення.
3. Збірні пункти евакуації призначені для збору і реєстрації евакуйованого населення
та організації його вивезення (виведення) у безпечні райони. Місця розміщення збірних
пунктів евакуації визначаються рішенням виконкому міської ради та розгортаються за
рішенням голови Комісії, наказами керівників установ, організацій, об'єктів господарювання
на період проведення евакуації населення. У невідкладних випадках функції збірних пунктів
евакуації за рішенням голови Комісії покладаються на оперативні групи що створюються
відповідними підприємствами та організаціями.
Збірні пункти евакуації уточнюють чисельність евакуйованого населення, порядок
його відправлення, організовують їх збір та ведення обліку, здійснюють посадку населення
на транспортні засоби, формують піші і транспортні колони, інформують міську Комісію про
відправлення населення, організовують надання медичної допомоги евакуйованому
населенню та охорону громадського порядку.
Склад адміністрації збірного пункту евакуації:
- начальник збірного пункту евакуації;
- заступник начальника збірного пункту евакуації;
- група реєстрації і обліку;
- група комплектування колон, ешелонів та їх відправлення;
- група охорони громадського порядку;
- медичний пункт;
- кімната матері та дитини;
- комендант.
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3.1. начальник збірного пункту евакуації призначається із числа керівного складу
підприємства установи, на базі яких він створюється.
Збірний пункт евакуації безпосередньо підпорядковується міській Комісії з питань
евакуації, а по внутрішніх питаннях - начальнику цивільного захисту об'єкта.
Кожному збірному пункту евакуації присвоюється порядковий номер і закріплюються
підприємства, установи, організації та населення, яке буде евакуйовуватися через цей
збірний пункт евакуації.
3.2. основні завдання збірного пункту евакуації:
 підтримання зв'язку з Комісією, об'єктами, які закріплені за збірним пунктом
евакуації, транспортними органами, інформування їх про час прибуття населення на збірний
пункт евакуації та часу відправлення його в безпечні райони (пункти);
 ведення обліку еваконаселення, яке вивозиться всіма видами транспортних засобів
та виводиться пішим порядком, і в установлені терміни доповідати про це Комісії;
 надання необхідної медичної допомоги хворим під час знаходження їх на збірному
пункті евакуації;
 забезпечення додержання населенням громадського порядку та укриття його в
захисних спорудах та найпростіших укриттях за сигналом "Увага всім!".
Евакуація особового складу збірних пунктів евакуації організовується після
завершення евакуації населення на підставі рішення голови Комісії.
4. Проміжні пункти евакуації розміщуються на зовнішньому кордоні зони
надзвичайної ситуації, пов’язаної з хімічним, радіаційним зараженням та призначені для
пересадки населення з транспорту, що працював у зоні зараження (хімічного, радіаційного),
посадки населення, яке прибуло пішки із зони надзвичайної ситуації, на дезактивовані
транспортні засоби, які здійснюють перевезення на незабруднені території.
4.1. проміжний пункт евакуації безпосередньо підпорядковується Комісії, а по
внутрішніх питаннях - начальнику цивільного захисту об'єкта.
Кожному проміжному пункту евакуації присвоюється порядковий номер і
закріплюються підприємства, установи, організації та населення, яке буде евакуйовуватися
через цей проміжний пункт евакуації. Проміжні пункти евакуації розгортаються за рішенням
голови Комісії, наказами керівників установ, організацій, об'єктів господарювання на період
проведення евакуації населення.
4.2. основні завдання проміжного пункту евакуації:
- облік, реєстрація населення, яке прибуває із забруднених зон;
- дозиметричний та хімічний контроль;
- проведення санітарної обробки еваконаселення та при необхідності надання
медичної допомоги хворим;
- відправлення населення до безпечних районів розміщення;
- проведення при необхідності зміни або спеціального оброблення забрудненого
одягу та взуття;
- організація пересадки еваконаселення з транспорту, який рухався по забрудненій
місцевості, на «чистий» транспорт;
- забезпечення громадського порядку на пункті;
- підтримання зв'язку з Комісією.
4.3 склад адміністрації проміжного пункту евакуації:
- начальник проміжного пункту евакуації;
- заступник начальника проміжного пункту евакуації;
- група реєстрації і обліку;
- група санітарно-миючого пункту;
- група охорони громадського порядку;

11
Продовження додатка 2
- медичний пункт;
- група регулювання руху;
- начальник поста хімічного контролю
- комендант.
5. Приймальні пункти евакуації розгортаються для приймання, ведення обліку
евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей та відправлення їх до місць
постійного (тимчасового) розміщення (збереження) у безпечних районах.
Приймальні пункти евакуації розгортаються в місцях висадки евакуйованого
населення у безпечному району.
5.1. основні завдання приймального пункту евакуації:
- зустріч прибуваючих транспортних засобів, автоколон, забезпечення організованої
висадки еваконаселення;
- організація відправлення еваконаселення автомобільним транспортом та пішим
порядком в пункти його розміщення у безпечному місці;
- організація надання медичної допомоги хворим із числа прибуваючого
еваконаселення;
- забезпечення дотримання громадського порядку в пунктах висадки та укриття
еваконаселення за сигналом "Увага всім";
- підтримання зв'язку з Комісією, інформування ії про час прибуття, кількість
населення, яке прибуло, та відправлення його в місця розміщення.
5.2 склад адміністрації приймального пункту евакуації:
- начальник приймального пункту евакуації;
- заступник начальника приймального пункту евакуації;
- група зустрічі, приймання та тимчасового розміщення еваконаселення;
- група охорони громадського порядку;
- група забезпечення;
- медичний пункт;
- кімната матері та дитини;
- стіл довідок.
6. Збірні пункти евакуації, проміжні пункти евакуації та приймальні пункти евакуації
забезпечуються зв’язком з міською Комісією з питань евакуації, пунктами посадки на
транспортні засоби, вихідними пунктами руху пішки, медичними і транспортними службами
шляхом використання існуючих мереж зв’язку.
7. Час на розгортання і підготовку до роботи міських органів з евакуації не повинен
перевищувати чотирьох годин з моменту отримання рішення про проведення евакуації.
8. Контроль за роботою міських органів з евакуації здійснює заступник міського
голови – голова міської Комісії з питань евакуації.
Керуючий справами
Начальник управління з питань
цивільного захисту

І.О. Славинська
С.В. Кукочка
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до рішення виконкому міської ради
07.04.2021 № 414
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
міської комісії з питань евакуації
Радченко
Валерій Васильович

-

заступник міського голови, голова комісії

Логачова
Ірина Михайлівна

-

головний спеціаліст управління освіти, заступник голови
комісії

Іванов
Володимир Семенович

-

Бугир
Тетяна Вікторівна

-

Буріхіна
Ірина Вікторівна

-

Голубов
Єгор Андрійович

-

Крикун
Микола Володимирович

-

Кулакова
Ірина Анатоліївна

-

головний спеціаліст управління з питань цивільного
захисту, секретар комісії
Члени комісії:
головний спеціаліст відділу формування та ведення реєстру
територіальної
громади
управління
реєстраційних
повноважень
міської ради
та ведення реєстру
територіальної громади, начальник групи обліку
еваконаселення
інженер-технолог залізничної ст. "Краматорськ", начальник
групи обліку перевезень залізничним транспортом (за
згодою)
т.в.о. командира батальйону патрульної поліції в містах
Краматорськ та Слов’янськ управління патрульної поліції в
Донецькій області Департаменту патрульної поліції (за
згодою)
начальник дільниці ядра мережі та об’єктів зв’язку № 244/2
Дніпровської філії ПАТ «Укртелеком», начальник групи
зв’язку та оповіщення (за згодою)
заступник начальника відділу охорони здоров'я, начальник
групи медичного забезпечення

Лімішенко
Наталія Борисівна

-

Маренченко
Олексій Олександрович

-

Мякінченко
Діна Сергіївна

-

Тарасевич
Олена Сергіївна

-

головний спеціаліст відділу праці управління праці та
соціального захисту населення, начальник групи зустрічі та
розміщення еваконаселення
інженер з аварійно-рятувальних робіт 31 ДПРЧ 12ДПРЗ ГУ
ДСНС України у Донецькій області, начальник групи
відправлення еваконаселення (за згодою)
завідувач сектором транспорту відділу транспорту, зв'язку
та енергетики,
начальник групи транспортного
забезпечення
начальник відділу споживчого ринку, підприємництва та
регуляторної політики, начальник групи матеріального
забезпечення

Керуючий справами

І.О. Славинська

Начальник управління з питань
цивільного захисту

С.В. Кукочка
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РАЙОНИ БЕЗПЕЧНОГО РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
№
з/п

7.
8.

Найменування об’єкту тимчасового
розселення
2
ВСП «Краматорський фаховий
коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу ДДМА:
- гуртожиток
- учбові корпуси
Краматорський коледж ДонНУЕТ:
- гуртожиток
- учбові корпуси
Краматорський коледж технологій та
дізайну:
- гуртожиток
- учбові корпуси
Міжрегіональне вище професійне
будівельне училище:
- учбові корпуси
Донбаська державна машинобудівна
академія:
- учбові корпуси
- гуртожиток № 1
- гуртожиток № 2
- гуртожиток № 3
Краматорський центр професійнотехнічної освіти:
- учбові корпуси
- гуртожиток
Центр позашкільної роботи
КЗ ПФ клуб "Надія"

9.

Клуб "Зоря"

10.

КЗ ПФ клуб "Ювілейний”

11.
12.
13.

МПК „Будівельник”
ПКіТ „НКМЗ”
КЗ ПФ клуб „Міленіум”

14.
15.
16.
17.
18.

ЦКД ім. Леоніда Бикова
ЗОШ № 1
ЗОШ № 2
ЗОШ № 3
Ліцей № 4 «Успіх»

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Адреса об’єкту розселення
3

Чисельність
еваконаселення,
що розселяється
4

вул. Велика Садова, 91
вул. Велика Садова, 99

60
100

вул. Уральська, 6
бул. Машинобудівників, 40

40
100

бул. Машинобудівників, 24
бул. Машинобудівників, 36

150
100

вул. Паркова, 62

100

вул. Академічна, 72
вул. Академічна, 76
бул. Машинобудівників, 47
вул. Академічна, 74
вул. Ювілейна, 62

200
200
200
150

вул. Паркова, 12
сел. Новоселівка ,
вул. Молодіжна, 1
сел. Ясногірка,
вул. Рилєєва, 16
сел. Шабельківка,
вул. Волгодонська, 26
вул. Маяковського, 9
площа Миру, 1
сел. Малотаранівка,
вул. Українська, 81
вул. Шкільна, 9Д
вул. Райдужна, 13
вул. Остапа Вишні, 15
вул. Наді Курченко, 19
вул. Двірцева, 48а

100
90
100
100
100
100
100
200
200
200
55
90
90
95
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Продовження додатка 4
1
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.

2
Краматорський навчально-виховний
комплекс «ЗОШ № 6-дошкільний
навчальний заклад»
Краматорська Українська гімназія
Ліцей № 8
ЗОШ № 9
ЗОШ № 10
ЗОШ № 11
ЗОШ № 12
Краматорська гімназія № 13
ЗОШ № 15
ЗОШ № 16
ЗОШ № 17
ЗОШ № 18
ЗОШ № 19
ЗОШ № 20
ЗОШ № 21
Краматорський заклад загальної
середньої освіти № 22
ЗОШ № 23
ЗОШ № 24
ЗОШ № 25
ЗОШ № 26
ЗОШ № 28
ЗОШ № 30
ЗОШ № 31
Краматорський навчально-виховний
комплекс «ЗОШ № 32-дошкільний
навчальний заклад»
ЗОШ № 33
Ліцей № 35
Дмитрівський заклад загальної
середньої освіти №29
КЗ ПФ клуб «Дмитрівський»

3
вул. Велика Садова, 71

4
80

вул. Архангельська, 11
вул. Двірцева, 57а
бул. Краматорський, 17
вул. Хабаровська, 40
вул. Тріумфальна, 9
вул. Василя Стуса, 19
вул. Перепелиці, 39
вул. Маяковського, 19
вул. Бикова, 7
вул. Благодатна, 80
вул. Олега Кошового, 18
вул. Кобилянської, 1
вул. Танкістів, 112
вул. Лівобережна, 352
вул. Двірцева, 3

95
125
87
200
35
40
35
60
200
40
65
40
60
30
85

вул. Михайла Горяйнова,
45а
вул. Б. Хмельницького, 28
вул. Б. Хмельницького, 25
вул. Софіївська, 128
вул. Легендарна, 37
вул. Волховська, 1
вул. Катерини Білокур, 14
вул. Волгодонська, 22

40

вул. Бєлгородська, 95
вул. Ювілейна, 46
сел. Дмитрівка,
вул. Пушкіна, 34
сел. Дмитрівка,
вул. Пушкіна, 28

45
95
40

60
80
60
40
40
40
40

100

Керуючий справами

І.О. Славинська

Начальник управління з питань
цивільного захисту

С.В. Кукочка

