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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
НАЧАЛЬНИКА ГРУПИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕВАКУАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
1. Загальні положення.
Начальник групи медичного забезпечення Луганської обласної евакуаційної комісії (далі – евакокомісія) підпорядковується голові евакокомісії та його заступнику.
Начальник групи медичного забезпечення в організації своєї діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, установчими і розпорядчими актами Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, положенням про обласну евакокомісію, Планом евакуації Луганської області, наказами і розпорядженнями голови евакокомісії та цими функціональними обов’язками.
Начальник групи медичного забезпечення евакокомісії призначається розпорядженням керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

2. Начальник групи медичного забезпечення зобов’язаний:
2.1. У повсякденній діяльності.
розробляти розділ Плану евакуації Луганської області з питань медичного забезпечення евакуації населення та вивезення матеріальних цінностей і документації;
	розробляти розділ Плану евакуації Луганської області з питань ветеринарного забезпечення;
	розробляє плани медичного забезпечення евакуаційних заходів за видами надзвичайних ситуацій;

2.2. Під час організації евакуації при загрозі або виникненні НС.
організовувати та контролювати здійснення заходів щодо медичного забезпечення евакуації населення на збірних евакопунктах, маршрутах евакуації і в безпечному районі;
	спільно з начальником групи транспортного забезпечення евакокомісії організувати доставку необхідних медичних засобів до зірних і проміжних евакопунктів, а також до місць прийому і розміщення населення;
	здійснювати контроль і облік евакуації медичних закладів, хворих та госпіталізацією їх у безпечні райони;
	контролювати проведення заходів щодо прийому, обстеження та надання необхідного ветеринарного лікування сільськогосподарських тварин;
	доповідати голові евакокомісії про медичне забезпечення евакозаходів;
	виконувати інші завдань за вказівками голови евакокомісії.

 3. Повинен знати:
керівні документи чинного законодавства з питань цивільного захисту та організації і здійснення евакуаційних заходів;
	порядок здійснення заходів з медичного забезпечення евакуації населення, вивезення матеріальних цінностей і документації;
	характер діяльності й структуру евакокомісії;
	порядок організації й здійснення евакуаційних заходів;
	методику прогнозування санітарних втрат при різних видах надзвичайних ситуацій;
	обсяг основного і додаткового ліжкового фонду в безпечних районах за кожним профілем окремо з урахуванням можливості їх екстреного перепрофілювання.

4. Права
Начальник групи медичного забезпечення евакокомісії має право:
	приймати рішення в межах своїх повноважень при здійсненні евакозаходів у разі загрози або виникненні НС;

вносити на розгляд голови евакокомісії пропозиції щодо вдосконалення структури евакокомісії та покращення її роботи.

5. Відповідальність
Начальник групи медичного забезпечення евакокомісії несе відповідальність за:
	недотримання законів та інших регламентуючих документів чинного законодавства, що стосуються його діяльності;

неналежне виконання своїх функціональних обов’язків.

За порушення, допущені ним при виконанні функціональних обов’язків, несе дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством.

Перший заступник голови обласної евакуаційної комісії
В.Ф.МИРОШНИЧЕНКО


