
 

      

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
16 березня  2011 р.                                                                                           № 126 
 

Про евакуаційні органи району 

 
 

 
Керуючись ст. 25 Закону України від 09.04.99 № 586-ХІV „Про місцеві 

державні адміністрації”, на виконання статті 11 Закону України „Про захист 
населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного 
зарактеру”, Положення про порядок проведення евакуації населення у разі 

загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 

26.10.2001 № 1432, наказу Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи від 07.09.2004 №44 „Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо планування і порядку проведення евакуації населення у разі винекнення 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру” та з 
метою оперативного вирішення питань щодо планування, підготовки та 

проведення евакуації населення району і розміщення його у безпечних для 
проживання місцях: 

 
1. Створити евакуаційну комісію Дніпровського району міста Києва у 

складі, що додається. 
 

2. Затвердити евакуаційні органи Дніпровського району міста Києва: 

2.1. Збірні евакуаційні пункти для евакуйованого населення при 
тимчасовому відселенні у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру. 
2.2 Приймальні евакуаційні пункти для зустрічі, приймання 

евакуйованого населення (працівників) та організацій відправлення його в 
безпечні пункти розміщення згідно з додатком 1. 

 
2.3 Пункти розміщення евакуйованого населення у разі виникнення 

аварійних ситуацій на Деснянській водопровідній станції при різних напрямках 
вітру згідно з додатком 2. 



 

 

2 

 

3. Евакуаційній комісії району в своїй роботі керуватись вимогами 
Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або 
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1432. 
 

4. Організаційно - технічне забезпечення роботи евакуаційної комісії  
Дніпровського району м. Києва, здійснення контролю за виконанням її 

доручень та рішень покласти на Управління з питань надзвичайних ситуацій 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Кравченка С.О. 

 

 
 

 
 
Голова        О.С.Шевчук 

 


