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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
НАЧАЛЬНИКА ГРУПИ ОБЛІКУ ЕВАКУЙОВАНОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ЕВАКУАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

1. Загальні положення.
Начальник групи обліку евакуйованого населення та інформації Луганської обласної евакуаційної комісії (далі – евакокомісія) підпорядковується голові евакокомісії та його заступнику.
Начальник групи обліку евакуйованого населення та інформації 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, наказами і розпорядженнями голови евакокомісії, Планом евакуації Луганської області та цими функціональними обов’язками.
Начальник групи обліку евакуйованого населення та інформації евакокомісії призначається розпорядженням керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

2. Начальник групи обліку евакуйованого населення та інформації зобов’язаний:
2.1. У повсякденній діяльності.
організувати сталу роботу групи;
	приймати участь у розробленні розділу Плану евакуації населення з питань організації збору населення та відправлення його в безпечні райони (пункти);
	вивчати план евакуації та розміщення населення в безпечних районах;
	мати дані про кількість населення і матеріальні цінності, які підлягають евакуації;
	уточнювати місця знаходження збірних, проміжних і приймальних евакопунктів, установити і підтримувати зв’язок з їх керівництвом, уточнювати маршрути виведення (вивезення) населення;
виконувати інші завдання за вказівками голови евакокомісії.

2.2. Під час організації евакуації при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації.
уточнити завдання у голови евакокомісії;
організувати сталу роботу групи;
	контролювати оповіщення і збір населення, узагальнення даних про кількість евакуйованого населення, сільськогосподарських тварин та матеріальних цінностей;
контролювати виконання графіку відправлення всіх видів евакуаційних колон і ешелонів, збирати і узагальнювати дані про хід евакуації населених пунктів і суб’єктів господарської діяльності, рух пішохідних, автомобільних колон, ешелонів, а також про прибуття й розміщення евакуйованого населення в безпечному районі (пункті);
	організувати облік вибуття евакуйованого населення у безпечні райони (пункти) розміщення;
	організувати облік сільськогосподарських тварин та матеріальних цінностей в місця (пункти) їх розміщення;
	готувати узагальнені дані для голови евакокомісії про хід евакуації та розміщення населення, сільгосптварин і вивіз матеріальних цінностей, про використання автомобільних колон та залізничного транспорту;
	підтримувати зв'язок з районними і міськими евакоорганами;
	контролювати своєчасність надання інформації районними і міськими евакоорганами;
	інформувати голову евакокомісії про хід евакуації населених пунктів і суб’єктів господарської діяльності.

3. Повинен знати:
керівні документи чинного законодавства з питань цивільного захисту та організації й здійснення евакуаційних заходів;
	характер діяльності й структуру евакокомісії;
	порядок організації й здійснення евакуаційних заходів;
	основні й запасні маршрути евакуації;
	місця знаходження збірних, проміжних і приймальних евакопунктів;
	порядок зв’язку з евакоорганами міст і районів.

4. Права
Начальник групи обліку евакуації населення та інформації евакокомісії має право:
	приймати рішення в межах своїх повноважень при проведенні евакозаходів у разі загрози або виникненні надзвичайної ситуації;

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

5. Відповідальність
Начальник групи обліку евакуації особового складу та інформації 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 Луганської обласної евакуаційної комісії
В.Ф.МИРОШНИЧЕНКО


