
ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                  

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 
15.06.2017                 № 283   

 
ПОСАДОВИЙ  СКЛАД 

обласної комісії з питань евакуації 
 

І. Керівництво 
1. Голова комісії: заступник голови обласної державної 

адміністрації відповідно до функціонального 
розподілу обов’язків; 

2. Заступник голови 
комісії: 

заступник директора департаменту – начальник 
управління планування та з питань запобігання 
надзвичайним ситуаціям і організаційної роботи 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення обласної державної адміністрації; 

3. Секретар комісії: головний спеціаліст відділу планування заходів 
по запобіганню надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення і територій 
управління планування та з питань запобігання 
надзвичайним ситуаціям і організаційної роботи 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення обласної державної адміністрації.  

II. Група зв’язку та оповіщення 
 Начальник групи: начальник відділу експлуатації мережі 

Запорізької філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою). 

IIІ. Група обліку евакуйованого населення 
1. Начальник групи: заступник начальника управління Державної 

міграційної служби у Запорізькій області (за 
згодою); 

2. Заступник 
начальника групи: 

начальник управління соціальних послуг та 
соціального забезпечення Департаменту 
соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації. 

IV. Група транспортного забезпечення евакуаційних заходів 
1. Начальник групи: заступник директора Департаменту 

промисловості та розвитку інфраструктури 
обласної державної адміністрації; 

2. Член групи: начальник спеціального сектору Запорізької 
дирекції залізничних перевезень державного 
підприємства «Придніпровська залізниця» (за 
згодою).  

V. Група охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху 
1. Начальник групи: начальник Управління превентивної діяльності 

Головного управління Національної поліції в 
Запорізькій області (за згодою); 
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2. Член групи: старший інспектор відділу безпеки дорожнього 

руху та спеціальних заходів Управління 
превентивної діяльності Головного управління 
Національної поліції в Запорізькій області (за 
згодою). 

VІ. Група організації евакуації і розміщення населення, матеріально 
культурних цінностей та сільськогосподарських тварин в безпечному районі 
1. Начальник групи: заступник директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації;  
2. Член групи: директор Департаменту культури, туризму, 

національностей та релігій; 
3. Член групи: заступник начальника Головного управління 

Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за 
згодою). 

VІІ. Група медичного забезпечення заходів евакуації 
 Начальник групи:  заступник директора - начальник управління 

реформ і розвитку медичної допомоги 
Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації.  

VІІІ. Група забезпечення продуктами харчування та предметами першої 
необхідності при проведенні евакуаційних заходів 

 Начальник групи:  начальник управління розвитку підприємництва, 
регуляторної політики та торгівлі Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі обласної 
державної адміністрації. 

ІХ. Оперативно-рятувальна група при проведенні евакуаційних заходів 
 Начальник групи:  головний фахівець відділу планування заходів 

цивільного захисту управління організації 
заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у 
Запорізькій області (за згодою). 

Х. Група забезпечення радіаційного та хімічного захисту заходів евакуації 
 Начальник групи:  заступник директора Державної установи 

«Запорізький обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» (за 
згодою). 

ХІ. Група інженерно-технічного забезпечення заходів евакуації 
1. Начальник групи:  заступник директора Департаменту, начальник 

управління експлуатації житлового фонду та 
систем життєзабезпечення Департаменту 
житлово-комунального господарства та 
будівництва обласної державної адміністрації; 

2. Член групи:  начальник відділу дочірнього підприємства 
«Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна 
акціонерна компанія «Автомобільні дороги 
України» (за згодою). 

 
 
Заступник голови - керівник апарату   
обласної державної адміністрації       З.М. Бойко 


