
                                          
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ    

16 грудня  2021 року                                      Деражня                                                        № 203 

Про транспортне забезпечення проведення евакуації населення та вивозу 

сільськогосподарських тварин у разі загрози виникнення або виникнення 

комунальної радіаційної аварії на ХАЕС, надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на території Деражнянської міської територіальної громади 

та в особливий період 

 
На підставі статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статті 33 Кодексу цивільного захисту населення України, постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації 

у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру», розпорядження Хмельницької обласної адміністрації                               
№  445/2014-року, від 19.11.2014 року «Про організацію проведення евакуації населення 

та вивозу сільськогосподарських тварин із зони спостереження Хмельницької атомної 
електростанції у разі загрози виникнення комунальної радіаційної аварії» виконавчий 

комітет Деражнянської  міської ради 
 

ВИРІШИВ : 

 

1.Затвердити розрахунок виділення і подачі автомобільного транспорту 

підприємствами, організаціями та установами для забезпечення проведення евакуації 
населення та вивозу сільськогосподарських тварин із зони спостереження Хмельницької 
АЕС у випадок виникнення комунальної радіаційної аварії на Хмельницькій атомній 

електростанції, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 
Деражнянської міської територіальної громади та в особливий період згідно з додатком. 

 2.Спеціалісту І-ї категорії з питань цивільного захисту і взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи відділу житлово-комунального 
господарства та благоустрою апарату виконавчого комітету Деражнянської міської ради  

довести завдання (наряди) до керівників підприємств, організацій та установ 
Деражнянської міської територіальної громади щодо виділення автотранспортних засобів 

для перевезення  населення та сільськогосподарських тварин. 
3.Забезпечити: 
*Безперебійний рух автотранспорту, за будь-яких погодних умов,  до місць збору 

та на маршрутах  висування автомобільних колон, в зоні відповідальності. 
*Заправку паливно-мастильними матеріалами (далі – ПММ) задіяного 

автотранспорту та по мірі необхідності забезпечити ПЕП №1(Деражнянський ліцей №2 
вул. Л. Українки 9) продуктами харчування. 

* Надання допомоги в організації обліку евакуйованого населення на ПЕП 

№1(Деражнянський ліцей № 2 вул. Л. Українки 9) та здійснювати контроль за прибуттям і 
розміщенням евакуйованого населення по населених пунктах району. 

     
 

 



*Здійснення контролю за своєчасним і належним інформуванням населення про 
початок евакуації, забезпечити стійкий і безперебійний зв'язок міської комісії з питань 

евакуації з іншими евакоорганами громади. Контроль за доведенням сигналу 
(розпорядження) начальника ЦЗ Деражнянської міської територіальної громади.  

4. Призначити начальниками автомобільних колон (далі – АК): 
- АК №1 – директора ДП ПАТ «Поділля – Плюс»; 
- АК №2 – начальника відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради; 

-АК№3 – завідувача відділу надання адміністративних послуг апарату виконавчого 
комітету Деражнянської міської ради. 

5. Місце збору автотранспорту та формування автомобільних колон визначити: 
 
-АК № 1 - по вул. Барській (м. Деражня), територія  ДП ПАТ «Поділля-

Плюс» 
-АК № 2 - по вул. Л. Українки, територія Деражнянського ліцею №2 

-АК №3 - по вул. Промислова (біля ветлікарні) 
 
6. Термін подачі автотранспорту у разі виникнення аварії на ХАЕС на ППЕ № 8 

(ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Юрівка Білогірського району для автомобільних колон №1,2 та                       
с. Шуньки Білогірського району для автомобільної колони №3), в розпорядження 

начальника ППЕ № 8 визначити: 
- для автомобільної колони №1 – «Ч» +9.00; 
- для автомобільної колони №2 – «Ч» +9.00; 

- для автомобільної колони №3 – «Ч» +9.00; 
7. У разі виникнення або загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру на території Деражнянської міської територіальної громади та в 

особливий період визначити приймальний евакуаційний пункт (ПЕП №1) Деражнянський  
ліцей №2( вул. Л.Українки 9). 

8. Термін подачі автотранспорту у разі виникнення або загрози виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Деражнянської 
міської територіальної громади та в особливий період на ПЕП №1 для автомобільних 

колон №1 та №2 визначити «Ч» +4.00. 
9. У разі виникнення або загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру на території Деражнянської міської територіальної громади та в 
особливий період визначити пункт висадки евакуйованого населення залізничну станцію 
м. Деражня вул. Майдан Привокзальний. 

10.Начальникам автомобільних колон відпрацювати робочі документи за 
відповідним переліком та погодити у голови міської евакуаційної комісії. 

11.Керівникам підприємств, організацій та установ, які забезпечують 
комплектування автомобільних колон, для виконання евакуаційних заходів, забезпечити 
своєчасність оповіщення та збору водіїв автотранспорту, який призначений в склад 

автомобільних колон, при отриманні розпорядження на приведення автотранспорту в 
готовність, забезпечити технічну готовність автотранспорту, створити та мати спеціальне 

обладнання для перевезення населення та сільськогосподарських тварин автотранспортом 
і забезпечити одну заправку автомобілів пальним для здійснення першого рейсу. Термін 
прибуття автомобільного транспорту в райони формування колон не повинен 

перевищувати „Ч” + 4.00 год. з моменту отримання розпорядження на проведення 
автотранспорту в готовність. 

12. Директору КНП Деражнянський ЦПМСД Деражнянської міської ради ХО» 

спільно із директором КНП «Деражнянська МБЛ Деражнянської міської ради 

ХО»здійснювати контроль за роботою медичних пунктів на пункті висадки евакуйованого 

населення (залізнична станція м. Деражня), ПЕП №1 (Деражнянський  ліцей № 2                     

вул. Л. Українки 9)  та на ПЕП Деражнянської міської територіальної громади, виділити в 

автоколону №1 та  №2 спецавтомобілі з медперсоналом для супроводу евакуйованого 

населення до місць призначення. 



13. Рекомендувати: 
* Начальнику Деражнянського сектору  поліцейської діяльності №1 ВП №3 ХРУП 

ГУ НП в  Хмельницькій області забезпечити визначення та надання міській комісії з 
питань евакуації  місця розгортання постів регулювання на маршрутах руху 

автомобільних колон та їх супровід, контроль за технічним станом та обладнанням 
автомобілів, призначених в склад автомобільних колон, для виконання евакуаційних 
заходів, охорону громадського порядку на пункті висадки евакуйованого населення 

(залізнична станція м. Деражня), приймальному евакуаційному пункті (далі – ПЕП) №1 
(Деражнянський ліцей №2 вул. Л. Українки 9),  інших ПЕП Деражнянської міської 

територіальної громади та супровід піших колон. 
*Головному інспектору відділу запобігання НС Хмельницького РУ ГУ ДСНС 

України у Хмельницькій області спільно із начальником 11ДПРЧ 1ДПРЗ  ГУ ДСНС у 

Хмельницькій області, здійснити низку заходів щодо дотримання протипожежної безпеки 

на ПЕП №1 (Деражнянський ліцей № 2 вул. Л. Українки 9) та ПЕП Деражнянської міської 

територіальної громади. 

* Начальнику Деражнянської РЕМ, при потребі, забезпечити розгортання 

додаткових джерел енергопостачання на пункті висадки евакуйованого населення 
(залізнична станція м. Деражня) та  ПЕП № 1 (Деражнянський  ліцей № 2                               
вул. Л. Українки 9). 

  14. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Олексія БЕДНАРСЬКОГО . 

 

Андрій КОВПАК Міський голова 



Додаток  
До рішення виконавчого комітету  

від  16 грудня  2021 року № 203 
 
 

Розрахунок 

виділення автотранспорту для забезпечення евакуації населення та вивозу сільськогосподарських тварин у випадку загрози виникнення або 

виникнення комунальної аварії на ХАЕС, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Деражнянської міської 
територіальної громади та в особливий період. 

 

№ Номер 
автоколони 

Назва підприємства, організації, 
установи, на базі якого формується 
автоколона , П.І.Б. керівника, 

контактний телефон 

Назва підприємств, організацій, 
установ, які виділяють та 
подають автотранспорт у склад 

автоколон 

Кількість автотранспорту який подається у 
склад автоколони 
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1. 1 ДП ПАТ «Поділля-Плюс» 

Мацюк С.В. (тел. 0979979347) 

ТОВ «Деражнянський молочний 

завод» 

1  1    

   ФГ «Сарат» 1  1    

   Деражнянська дільниця 
Регіонального офісу водних 

ресурсів у Хмельницькій області  

1  1    

   ТОВ «Нью-Агро-Поділля» 2 1 1    

   Деражнянська РЕМ 2  2    

   Деражнянський центр 
професійної освіти 

4  4    

   ДП ПАТ «Поділля – Плюс» 1 1     

   ФОП «Мацюк В.Й.» 3 3     

   ФОП «Швець В.С.» 2 2     

   Відділ культури та туризму 

міської ради 

2 2     

   СТОВ «Ім. Шевченка» 1 1     

                                                                                                                      Всього 20 10 10    



2. 2 Відділ освіти, молоді та спорту міської 
ради 
Балігар Є. С. 

тел. 0675274150 

Відділ освіти, молоді та спорту 
міської ради 

14 14     

ДП ПАТ «Поділля-Плюс» 3 3     

   ФОП «Мацюк В.Й.» 3 3     

                                                                                                                      Всього  20 20     

3. 3 Завідувач відділу надання 
адміністративних послуг міської ради 

Лавицька О. В. 
Тел. 0961030534 

Деражнянський центр 
професійної освіти 

8    6 2 

   ФГ «Калина Л.» 7    3 4 

   ТОВ «ГеромІнвест Україна» 3    1 2 

   СТОВ «Ім. Шевченка» 5     5 

   Деражнянський РЕМ 2     2 

                                                                                                                       Всього 25    10 15 

ВСЬОГО ЗА  ГРОМАДУ 65 30 10  10 15 

 
 
 

 
 

 
 
Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Олексій БЕДНАРСЬКИЙ 



 


