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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
НАЧАЛЬНИКА ГРУПИ ЗВ’ЯЗКУ І ОПОВІЩЕННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ЕВАКУАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

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

2. Начальник групи зв’язку і оповіщення евакокомісії зобов’язаний:
2.1. У повсякденній діяльності.
організувати сталу роботу групи;
	розробляти розділ Плану евакуації з питань організації зв`язку та оповіщення членів евакокомісії, керівництва і структурних підрозділів військово-цивільної адміністрації, територіальних органів управління центральних органів виконавчої влади, евакоорганів міст і районів;
	коригувати (не рідше одного разу в квартал) номери домашніх та службових телефонів осіб, що входять до складу евакокомісії;
контролювати готовність системи оповіщення;
	постійно удосконалювати схему оповіщення;
	підтримувати системи зв'язку в постійній готовності для забезпечення безперервного управління евакуаційними заходами;
	забезпечити своєчасне оповіщення складу евакокомісії;
	приймати заходи щодо відновлення порушених засобів зв'язку і забезпечувати використання резервних (рухомих) засобів;
виконувати інші завдання за вказівками голови евакокомісії.
2.2. Під час організації евакуації при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації.
організувати сталу роботу групи;
	уточнити завдання у голови евакокомісії;
	провести оповіщення членів евакокомісії, керівництва і структурних підрозділів військово-цивільної адміністрації, територіальних органів управління центральних органів виконавчої влади, евакоорганів міст і районів області;
	контролювати доведення до населення сигналів цивільного захисту, розпоряджень на проведення евакуації до населення;
встановити зв'язок з евакоорганами районів та міст, що поставляють автоколони, потяги, літаки для евакуації населення і вивозу матеріальних цінностей;
	вести облік евакуації установ зв'язку та встановити місця їх розташування в безпечних зонах;
	вести журнал обліку вхідних (вихідних) сигналів та розпоряджень;
	забезпечувати надійний зв'язок голови евакокомісії з керівництвом області, державної евакокомісії, евакоорганами міст і районів та взаємодіючими органами управління під час проведення евакуації;
	виконувати інші завдання за вказівками голови евакокомісії.


3. Повинен знати:
керівні документи чинного законодавства з питань цивільного захисту та організації і здійснення  евакуаційних заходів;
	характер діяльності і структуру евакокомісії;
	порядок організації і здійснення евакуаційних заходів;
	стан техногенно-екологічної та природної обстановки області, шляхи підвищення її рівня.

4. Права
Начальник групи зв’язку і оповіщення 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 зв’язку і оповіщення 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


