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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
НАЧАЛЬНИКА ГРУПИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕВАКУАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

1. Загальні положення.
Начальник групи транспортного забезпечення Луганської обласної евакуаційної комісії (далі –евакокомісія) підпорядковується голові евакокомісії та його заступнику.
Начальник групи транспортного 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 транспортного забезпечення евакокомісії призначається розпорядженням керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

2. Начальник групи транспортного забезпечення зобов’язаний:
2.1. У повсякденній діяльності:
розробляти розділ Плану евакуації Луганської області з питань транспортного забезпечення евакуації населення, сільгосптварин, матеріальних цінностей автомобільним, залізничним та авіаційним транспортом, скоригувати графіки подання автомобільних колон, залізничних потягів у період евакуації;
	уточняти розрахункові дані про використання автомобільного і залізничного транспорту, запланованого для евакуації;
	знати, які автоколони формуються і на базі яких підприємств вони створюються;
	розробляти графік вивозу населення, матеріальних цінностей і документації в безпечні райони (пункти);
	вивчати плани вивозу еваконаселення, сільгосптварин, матеріальних цінностей автомобільним, залізничним транспортом, скоригувати графіки подання автомобільних колон, залізничних потягів у період евакуації;
	уточняти розрахункові дані про використання автомобільного і залізничного транспорту, запланованого для евакуації;
	розробляти кошторис і готує проект бюджетного запиту на здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єктам господарювання та громадянам, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій;
	у ході тренувань та навчань перевіряти на автопідприємствах наявність транспортних колон та стан автомобілів, що приписані до них;
уточняти розрахункові дані про використання автомобільного і залізничного транспорту, запланованого для евакуації.
2.2. Під час організації евакуації при загрозі або виникненні НС:
уточнити завдання в голови евакокомісії;
	контролювати за своєчасним прибуттям перерозподілених транспортних засобів у пункти посадки населення та відправленням його в пункти призначення;
контролювати подачу автомобільних колон та потягів на пункти посадки, проміжні пункти евакуації і пункти вивозу матеріальних цінностей;
	підтримувати зв'язок з районами та містами, що поставляють автоколони для евакуації населення і вивозу матеріальних цінностей;
	знати стан справ про хід евакуації населення, сільгосптварин, підприємств і закладів залізничним та автомобільним транспортом;
	контролювати за своєчасною зміною водіїв та обслуговуванням автомобільної техніки;
	вести облік фактично наданих послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єктам господарювання та громадянам, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, подавати на затвердження голові евакокомісії акти виконаних робіт;
	організувати перед рейсовий та післярейсовий контроль технічного стану транспортних засобів, залучених для здійснення евакозаходів;
	організувати у разі необхідності направлення техніки на спеціальну обробку транспортних засобів, залучених для здійснення евакозаходів;
	організовувати проведення та здійснювати контроль за виконанням заходів з транспортного забезпечення евакуації населення, матеріальних цінностей і документації;
	доповідати голові евакокомісії про хід евакуації населення та сільгосптварин автомобільним і залізничним транспортом за часом згідно з табелем термінових донесень;
після закінчення евакозаходів, організувати направлення задіяного  автотранспорту на пункти спеціальної обробки техніки.
	виконувати інші завдання за вказівками голови евакокомісії.

3. Повинен знати:
керівні документи чинного законодавства з питань цивільного захисту та організації й здійснення евакуаційних заходів;
	порядок проведення заходів з транспортного забезпечення евакуації населення, сільськогосподарських тварин, матеріальних цінностей і документації;
	характер діяльності й структуру евакокомісії;
	порядок організації й здійснення евакуаційних заходів;
	кількість та технічний стан техніки, залученої для здійснення евакозаходів та терміни її подання під загрузку;
	які автоколони формуються і на базі яких підприємств вони створюються.

4. Права
Начальник групи транспортного забезпечення евакокомісії має право:
	приймати рішення в межах своїх повноважень при здійсненні евакозаходів у разі загрози або виникненні НС;
	отримувати необхідну інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.
	вносити на розгляд голови евакокомісії пропозиції щодо вдосконалення структури  евакокомісії та покращення її роботи.


5. Відповідальність
Начальник групи транспортного 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


