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Розділ І.
Планування заходів з організації та проведення евакуації.
План евакуації населення Верхнянської сільської ради розроблено у
відповідності 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», постанови Кабінету Міністрів України від
14.08.2013 №581 «Про затвердження Порядку здійснення компенсації
вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту
господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для
вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих
бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України», наказу Міністерства внутрішніх справ від 10.07.2017 №579 «Про
затвердження Методики планування заходів з евакуації», зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 01 серпня 2017 р. за №938/30806, наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 07.09.2004 №44
«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо планування і порядку
проведення евакуації населення».
Висновки з оцінки обстановки.
Верхнянська територіальна громада Калуського району розміщена на
північному заході Івано-Франківської області. Загальна площа громади
140,62 тис. кв. км. Населення громади 10064 особи. На території
Верхнянської громади розміщено 12 населених пунктів.
Через громаду:
- протікає 2 річки: Болохівка, Василишин, та потічки: Тиноса, Зелена,
Велопунець, Станківка, Кам’янка, Пічеси
В громаді розташовано 24 бюджетні установи, приватні промислові
малі підприємства (виробнича діяльність: деревообробна, харчова і
переробна, автомобільний транспорт, надання послуг), ДП «Калуський
лісгосп».
Транспортна система: дорожня мережа складає 146,5 км. з яких: 8,8
км. автомобільні дороги державного значення, 40,4 км. - загального
користування місцевого значення, 97,3 км – комунальні дороги .
Газотранспортна система громади, що обслуговується ПАТ «ІваноФранківськгаз» використовує на території громади природний газ від
газотранспортних підприємств України через газопроводи.
Система енергопостачання громади включає в себе розподільчі
електромережі напругою 10-04 кВ.
В структурі лісового господарства громади (3658 га) - 90% всіх лісів
належить ДП «Калуський лісгосп».
Територія ДП «Калуський лісгосп» характеризується 3,21 класом
пожежної небезпеки, що зумовлено переважною питомою вагою вкритих
лісовою рослинністю земель середньовіковими листяними породами.
Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби
з ними віднесена до району наземної охорони лісів.
На території громади відсутні потенційно-небезпечні об’єкти.

Статистичні дані свідчать, що на території громади за останні
десятиліття мали місце найхарактерніші надзвичайні ситуації - повені.
Найбільша в громаді за останні 10 років повінь була 22-24 червня 2020
року.
В результаті руйнівної дії водами річки Болохівка та її потічками було
пошкоджено береги, 22 червня 2020 року внаслідок різкого підйому рівнів
вод в річках Болохівка, Василишин і їх потічках, часткового підтоплення
зазнали 6 населених пункти (с. Завадка, с. Болохів с.Іванкова, с.Збора,
с.Негівці, с.Довгий Войнилів) у 38 господарствах в житлових будинках була
вода, було замулено чи знищено урожай на приблизно 300-х присадибних
ділянках.
Виходячи зі статистичних даних за минулі роки та аналізу
техногенно-екологічної обстановки для громади найбільш характерними
надзвичайними ситуаціями є:
- повені та дощові паводки;
- лісові пожежі.
Оцінка ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території
громади показує, що: евакуація населення при паводках, повенях чи
пожежах буде проводитись в межах населених пунктів.
1.1.

Склад органів з евакуації, порядок та строки приведення їх у
готовність до виконання завдань за призначенням

Рішення про проведення евакуації приймають на:
- місцевому рівні – Верхнянська сільська рада;
- рівні конкретного суб’єкта господарювання - його керівник.
Уповноважені органи з евакуації:
- Верхнянська сільська рада;
- місцева комісія з питань евакуації;
- старости сіл.
Для здійснення планування, підготовки і проведення комплексу
заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів
можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у
безпечних районах у разі виникнення безпосередньої загрози життю та
заподіянню шкоди здоров’ю людини в Верхнянській громаді утворена
місцева комісія з питань евакуації .
Збір членів місцевої комісії з питань евакуації проводиться в
приміщенні сільської ради за адресою: с. Верхня, вул. Шевченка,72 не
пізніше 1 год. від часу виклику.
№
п/п

Терміни проведення евакуації:
Види
евакуації

Оповіщення

Готовність
евакоорганів
до роботи

Термін
евакуації
(год.)

1.

Під час повені,
паводків

"Ч" + 0.30

2.

Під час лісових
пожеж

"Ч" + 0.30

Не більше 4 годин
з моменту отримання
рішення про проведення
евакуації
Не більше 4 годин
з моменту отримання
рішення про проведення
евакуації

"Ч" + 4.00

"Ч" + 4.00

1.2. Порядок оповіщення населення про початок евакуації
Оповіщення та інформування населення про початок евакуації
здійснюється за допомогою:
- мережі проводового радіомовлення;
- подворовому обходу помешкань громадян працівниками та депутатами
сільської ради територіальної громади;
- інформування старост електронною поштою, за допомогою телефонів;
- офіційного веб-сайту сільської ради ;
- сторінки сільської ради у мережі Facebook.
ПОРЯДОК ДОВЕДЕННЯ СИГНАЛІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ
З ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ОБЛАДНАНИХ ГУЧНОМОВЦЯМИ

№
п/п
1.

Назва організації

Поліцейський офіцер громади,с.
Верхня,вул.Шевченка,72

Реєстраційний номер транспортного
засобу
Автомобіль Рено Дастер, ДН – 0860

Тексти
з варіантами оповіщення населення при різних НС
З метою привернення уваги населення до початку передачі інформації
органами цивільного захисту включаються сирени, виробничі гудки,
інші сигнальні засоби, що означає подачу
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО СИГНАЛУ
УВАГА! УСІМ!
по якому необхідно негайно ввімкнути
гучномовці, радіоприймачі і телевізори
(на програмах місцевого радіомовлення і телебачення)
для прослуховування екстренного повідомлення
В яких обставинах
Приклад тексту повідомлення
передається
УВАГА! Говорить місцева комісія з питань евакуації
Верхнянської сільської ради
Громадяни! У зв’язку з різким підвищенням води на
ріках та потічках громади, очікується підтоплення
будинків в прибережній зоні. Населенню, що
проживає в цих будинках негайно зібрати необхідні
З виникненням
речі, документи, продукти харчування, відключити
загрози
газ, воду, електроенергію і вийти до місць збору –

катастрофічного
затоплення

1.3.

територію сільської ради для реєстрації та відправки в
безпечні місця. Про отриману інформацію повідомте
сусідів. Надайте допомогу хворим, дітям і людям
похилого віку. Дотримуйтесь спокою і порядку. У
будь-яких обставинах не втрачайте самоконтролю, не
піддавайтесь паніці. Будьте уважні до повідомлень
місцевої комісії з питань евакуації Верхнянської
сільської ради.
Кількість населення, яке підлягає евакуації, за категоріями

Евакуація населення із зон паводків, підтоплень, при масових лісових
пожежах проводиться при безпосередній загрозі.
№
п/п

Види
евакуації

1.
2.
Всього:

Із зони повені, паводків
При лісових пожежах

Всього
чоловік
184
160
344

При повенях і паводках
В зону часткового підтоплення потрапляють 7 населених пунктів
Верхнянської сільської ради.
(Ситуація, яка може скластися в громаді при повенях і паводках відповідно до аналізу
стихії, що мала місце 22-24 червня 2020 року) .
В зону часткового
№
підтоплення
Річки:
Двори
Населення
з/п
попадають населені
пункти:
1
2
3
4
5
1
р. Болохівка,
с. Болохів
6
15
2
р. Болохівка
с. Завадка
25
70
3
п. Кам’янка
с. Іванкова
4
10
4
р. Болохівка, п.
с. Збора
4
9
Зелена
5
р. Болохівка
с. Негівці
20
57
6
р. Василишни
с. Довгий Войнилів
5
12
7
р. Болохівка
с. Гуменів
5
11
Всього
69
184

Евакуація населення проводиться пішим ходом та автотранспортом у
безпечні зони цих же населених пунктів, оскільки в громаді не має сіл, які
можуть повністю затоплюватися.

При лісових пожежах.
В зону лісових пожеж в громаді потрапляють 5 населених пунктів, які
входять до складу Верхнянської сільської ради,
- с. Болохів – 42 осіб;
- с. Степанівка – 15 осіб;
- с. Кулинка – 39 осіб

- с. Станькова - 19 осіб;
- с. Довгий Войнилів – 44 особи;
Евакуація населення проводиться пішим ходом та автотранспортом у
безпечні зони сіл Завадка, Збора, Верхня, Негівці.
1.4. Порядок вивезення населення (працівників) та матеріальних і
культурних цінностей транспортними засобами та виведення
населення пішки
Вивезення населення транспортними засобами та виведення пішки
проводиться під час масових лісових пожеж в межах сіл на відстань до 3
км.
При частковому підтопленні населених пунктів, під час паводку,
повені евакуації населення проводиться в межах населеного пункту пішки
до місць розташування Народних домів та навчальних закладів, що не
попадають до зони підтоплень.
Можливості транспортного забезпечення евакуаційних заходів:
- сформовані автоколони для перевезення населення та вантажів - 2
автоколони
- автотранспортних одиниць для евакуації населення - 3 од
- автобусів - 5 од.
Евакуація населення під час лісових пожеж
Всього
Авто
Пішки
159
40
119
Евакуація населення під час паводку, повені (проводиться в межах кожного
населеного пункту)
Всього
Авто
Пішки
184
30
154

1.5 . Розподіл об’єктів за збірними пунктами евакуації ( ЗПЕ),
пунктами посадки
З отриманням сигналу про виникнення масових лісових пожеж
населення населених пунктів Верхнянської сільської ради прибуває на ЗЕПи
(збірні евакуаційні пункти) в с. Болохів (Церква Св.Арх. Михаїла),
с. Степанівка (приміщення народного дому вул.І.Франка, 1а), с. Кулинка
(приміщення народного дому вул.Зелена, 15а), с.Станькова (приміщення
адмінбудинку старости вул. Галицька, 215а ) с. Довгий Войнилів
(приміщення адмінбудинку старости вул. Шевченка,56) і направляється до
місць розселення, а саме: до с.Завадка, с.Збора, с.Верхня, с.Негівці, з
одночасною перевіркою повноти прибуття евакуйованих. Супровід колон
забезпечують підрозділи Калуського відділу поліції ГУ Поліції України в
Івано-Франківській області.

1.6. Безпечні райони (пункти) розміщення евакуйованого населення
(працівників) та матеріальних і культурних цінностей.
Виходячи з аналізу можливого розвитку надзвичайної ситуації при
повенях та масових лісових пожежах біля населених пунктів Верхнянської
сільської ради безпечними районами для розміщення евакуйованого
населення є села: с. Верхня, с.Завадка, с.Збора, с.Негівці.
Оцінка ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території
громади показує, що евакуація населення при паводках, повенях буде
проводитись в межах населених пунктів, оскільки в громаді не має сіл, які
можуть повністю затоплюватися.
1.7. Маршрути евакуації
При масових лісових пожежах евакуація здійснюється по центральних
автодорагах: державного значення «Т-1419 Миколаїв-Калуш», загального
користування місцевого значення – C090601 «Болохів-Войнилів»,
С090611 «Верхня-Збора-Кулинка»,
С090606 «Верхня-Станькова-Довгий
Войнилів», С090620 «Завадка-Степанівка».
При частковому підтопленні населених пунктів, під час паводку, повені
евакуації населення проводиться в межах населеного пункту до місць
розташування навчальних закладів та народних домів, що не попадають до
зони підтоплень.
1.8. Пункти посадки та пункти висадки у безпечних районах
№п/п

1.

З якого
ЗЕП (збірні евакуаційні
населеного
пункти) місце їх
пункту
розташування
евакуйовую
ться
с. Болохів
Церква Св.Арх. Михаїла
вул. Болохівська,2

2.

с. Степанівк
а

Приміщення народного
дому, вул.І.Франка, 1а

3.

с. Кулинка

Приміщення народного
дому вул.Зелена, 15а

4.

с.Станькова

5.

с. Довгий
Войнилів

Приміщення адмінбудинку
старости вул. Галицька,
215а
приміщення адмінбудинку
старости вул. Шевченка,56

Пункт висадки у
безпечних районах

Відстань в
кілометрах

с.Завадка, приміщення

2 км.

с.Завадка, приміщення

2 км

с.Збора, приміщення
Народного дому
вул..Молодіжна 48
с.Верхня, приміщення
Верхнянського ліцею,
вул. Шевченка,90
с.Негівці, приміщення
Негівської гімназії,
вул. Підгірна, 65

2 км.

Народного дому,
вул.І.Франка 74а
Народного дому,
вул.І.Франка 74а

5 км
3 км

Розділ ІІ.
Планування заходів із забезпечення евакуації.
2.1. Забезпечення управління та зв’язку під час евакуації
За безпосереднє планування, підготовку, організацію і здійснення
евакуації відповідає місцева комісія з питань евакуації, склад якої
затверджений виконавчим комітетом. Попереднім місцем збору та роботи
місцевої комісії визначено приміщення сільської ради за адресою: с. Верхня,
вул. Шевченка, 72 (приміщення залу засідань).
Керівництво евакуаційними органами при проведенні евакуації
населення здійснює – голова місцевої комісії з питань евакуації, заступник
сільського голови.
Зв’язок з старостами здійснюється по електронній пошті, телефонній
мережі мобільних операторів України.
2.2. Транспортне забезпечення
Проведення заходів з транспортного забезпечення евакуйованого
населення здійснюється, за попередньою домовленістю ПРАТ «Калуське
АТП», в кількості 5 од. автомобільної техніки (перелік
та марки
автотранспортних засобів буде викладено у додатку після укладення
договорів).
Інженерною технікою евакуацію забезпечує КП “Верхнянський
господар” – Філіпович Іван Миколайович, моб. тел.095 75 71 478
2.3. Медичне забезпечення
Медичне забезпечення евакуйованого населення проводиться силами і
засобами КНП «ЦПМСД Верхнянської сільської ради» на території
Верхнянської громади в кількості 5 осіб, 2 од. автомобільної техніки
(медичні автомобілі).
Найменуван
ня ланки

Група
медичного
забезпечення

Назва
організацій,
ланки
евакуації
КНП
«ЦПМСД
Верхнянської
сільської
ради»

ПІП керівника
ланки, моб.
телефон

Маліборська
Ірина Василівна

Кількість робітників
Техніка,
(службовців), які
кількість
входять до складу
одиниць
ланки, осіб

5

2

2.4. Першочергове життєзабезпечення евакуйованого населення у
безпечних районах та під час евакуації
Проведення заходів з життєзабезпечення евакуйованого населення
проводиться КНП “ЦПМСД Верхяннської сільської ради ТГ” до якої
входять сили і засоби в кількості 5 осіб, 2 од. автомобільної техніки.

Для проведення заходів по життєзабезпеченню евакуйованого
населення Верхнянською сільською радою буде укладено договори з
особами, які надають послуги гарячого харчування в закладах освіти
Верхнянської сільської ради .
2.5. Календарний план проведення заходів з евакуації
Час на розгортання і підготовку евакоорганів усіх рівнів не повинен
перевищувати 4-х годин.
План – графік проведення заходів з евакуації
№ п/п
1

Найменування заходів
2

Виконавець
3

Час
виконанн
я
4

1.

Отримання сигналу про НС

Черговий сільської
ради

П+5 хв.

2.

Оповіщення та збір керівництва
сільської ради, комісій з питань
ТЕБ та НС, евакокомісії

П+1 год.
00 хв.

3.

Уточнення обстановки,
прийняття рішення про
евакуацію
Доведення наказу про
евакуацію до старостів, установ
і т. д.
Оповіщення населення про
евакуацію
Приведення в готовність
автотранспортної ланки ЦЗ
громади та доведення їй
завдань
Приведення в готовність ланки
матеріально-технічного
забезпечення,та доведення їм
завдань
Приведення в готовність
пунктів евакуації населення,
готовність груп до прийому
евакуйованих
Початок евакуації населення

Керівник
структурного
підрозділу з
соціальних питань
виконавчого
комітету
Директор
комунального
підприємства

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Доповідні в управління з
питань НС
облдержадміністрації

11.

Обмін інформацією з ланками
ЦЗ населених пунктів в які
евакуйованого населення
Забезпечення охорони
залишених населених пунктів

12

Контроль
5

Заступник
сільського голови
Заступник
сільського голови

П+30 хв.

Заступник
сільського голови

Секретар комісії

П+1 год.
30 хв.

Заступник
сільського голови

Комісія з питань ТЕБ і
НС
Начальники
автотранспортних
підприємств

П+ 1год.
30 хв.
П+3 год.

Заступник
сільського голови
Заступник
сільського голови

Директор
комунального
підприємства

П+2 год.

Заступник
сільського голови

Група забезпечення
евакуаційних заходів

П+3 год.

Заступник
сільського голови

Група забезпечення
евакуаційних заходів,
старости

П+4 год.

Заступник
сільського голови

Головний спеціаліст
з розвитку громади,
інвестицій та
проектної діяльності

П+30 хв.

Заступник
сільського голови

Старости, структурні
підрозділи

П+30 хв.

Заступник
сільського голови

Відділ поліції

П+4 год.

Заступник
сільського голови

Розділ ІІІ.
Особливості планування евакуації людей з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення.
1. Оцінка обсягів і характеру евакуаційних заходів
В населених пунктах Верхнянської громади, які підпадають в зону
підтоплень та в зону лісових пожеж на обліку перебуває 61 осіб з
інвалідністю.
1.
Кількість людей з інвалідністю (з порушенням органів зору, слуху,
опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами
та інших мало мобільних груп населення), окремо кількість тих хто
пересувається самостійно, хто пересувається на інвалідних візках, хто
знаходиться у лежачому положенні:
2.
Кількість людей з інвалідністю, які потребують під час проведення
евакуації допомоги сторонніх осіб та медичного забезпечення:
Населений
пункт
с. Болохів
с. Завадка
с. Степанівка
с. Негівці
с. Гуменів
с. Іванкова
с. Станькова
с.Довгий
Войнилів
с.Збора
с.Кулинка
Разом

Очні хвороби
2
1
2
1
1
1
8

Хвороби
органів слуху
1
4
1
2
1
9

Хвороби опорно- Інваліди І
рухового апарату групи
1
2
2
5
1
1
5
5
2
3
1
1
2
2
1
2
2
1
18

3
2
26

3. Транспортні засоби, якими будуть вивозитись особи з інвалідністю:
№/п
/п
1

2

Назва формування

Установа, підприємство, що
Автомобілі
формує підрозділ
Автотранспортні засоби Комунальне підприємство “Центр Рено Дастер-2од.
КНП “Центр первинної первинної
медико-соціальної
медико-соціальної
допомоги Верхнянської сільської
допомоги Верхнянської ради ТГ”
сільської ради ТГ”
Автоколона для
ПРАТ «Калуське АТП»
5 од
перевезення населення

Всього:

7

Заступник сільського голови,
заступник голови комісії
з питань евакуації

Олег ОЛЕКСИН

Головний спеціаліст з
розвитку громади, інвестицій
та проектної діяльності

Мар’яна ФЕДОРИШИН

