
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 30.03.2021 №56р 
«Про порядок проведення евакуації у м. Запоріжжі й виявлення осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі загрози виникнення 
або виникнення надзвичайних ситуацій» 
 
 

Керуючись Кодексом цивільного захисту України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення організованого 

вивезення (виведення) населення із зон можливого впливу наслідків 

надзвичайної ситуації або надзвичайної ситуації і розміщення його поза зонами 

дії вражаючих факторів джерел надзвичайних ситуацій, а також вжиття заходів 

щодо виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 

які залишилися проживати в зоні надзвичайної ситуації або можливого 

ураження, в зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах міської ради: 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 30.03.2021 №56р 

«Про порядок проведення евакуації у м. Запоріжжі й виявлення осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі загрози виникнення 

або виникнення надзвичайних ситуацій», а саме: 

1.1. Викласти додаток в новій редакції (додається). 

1.2. Затвердити в новій редакції: 

Персональний склад комісії з питань евакуації у м. Запоріжжі (додається); 

Персональний склад групи виявлення осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації 

або можливого ураження, та організації їх супроводження у м. Запоріжжі 

(додається). 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександра Власюка. 
 
 
Секретар міської ради Анатолій КУРТЄВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до розпорядження міського 
голови 
____________ №____ 

 
ОРГАНИ  

з евакуації у м. Запоріжжі 
 

1. Комісія з питань евакуації у м. Запоріжжі (пр. Cоборний, 206). 

2. Збірні пункти евакуації (ЗПЕ): 

Хортицький район міста Запоріжжя: 

ЗПЕ №1 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 

Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Світла, 16а); 

ЗПЕ №2 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 

Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Задніпровська, 12а); 

ЗПЕ №3 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91 

Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Лахтинська, 6а); 

ЗПЕ №4 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №92 

Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Лахтинська, 9); 

ЗПЕ №5 – Запорізька гімназія №45 Запорізької міської ради Запорізької 

області (пр. Ювілейний, 30а); 

ЗПЕ №6 – Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської 

ради Запорізької області (вул. Героїв 93-ї бригади, 13а); 

ЗПЕ №7 – Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №40 з 

поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міської ради Запорізької 

області (вул. Героїв 93-ї бригади, 18а); 

ЗПЕ №8 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №51 

Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Воронезька, 4); 

ЗПЕ №9 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 

Запорізької міської ради Запорізької області (вул. 14 Жовтня, 13); 

ЗПЕ №10 – Запорізький загальноосвітній багатопрофільний навчально-

виховний комплекс №106 Запорізької міської ради Запорізької області 

(вул. Рубана, 9); 

ЗПЕ №11 – Запорізькій загальноосвітній навчально-виховний комплекс 

№108 Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Дорошенка, 1). 

Дніпровський район міста Запоріжжя: 

ЗПЕ №12 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №81 

Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Істоміна, 18). 

Вознесенівський район міста Запоріжжя: 

ЗПЕ №13 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №58 

(вул. Поточна, 7); 

ЗПЕ №14 – Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 

(о. Хортиця, Наукове містечко, 59). 

Олександрівський район міста Запоріжжя: 

ЗПЕ №15 – Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж 

бізнесу та харчових технологій Запорізького національного університету» 

(вул. Шкільна, 1); 



ЗПЕ №16 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №76 

Запорізької міської ради Запорізької області (пр. Соборний, 154г); 

ЗПЕ №17 – Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Горького (пр. Соборний, 142); 

ЗПЕ №18 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 

Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Фортечна, буд. 68); 

ЗПЕ №19 –Національний  університет «Запорізька політехніка» 

(вул. Жуковського, 64);  

ЗПЕ №20 – Запорізький національний університет (вул. Гоголя, 118). 

Комунарський район міста Запоріжжя: 

ЗПЕ №21 – Запорізька гімназія №14 Запорізької міської ради Запорізької 

області (вул. Святоволодимирівська, 90); 

ЗПЕ №22 – Запорізький навчально-виховний комплекс №23 Запорізької 

міської ради Запорізької області (вул. Парамонова, 6а); 

ЗПЕ №23 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №80 

Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Магара, 5а). 

3. Проміжні пункти евакуації (ПромПЕ): 

Дніпровський район міста Запоріжжя: 

ПромПЕ №1 – Запорізька гімназія №104 Запорізької міської ради 

Запорізької області (вул. Сергія Синенка, 65). 

Вознесенівський район міста Запоріжжя: 

ПромПЕ №2 – Запорізький навчально-виховний комплекс «Запорізька 

Січ» військово-спортивного профілю Запорізької міської ради Запорізької 

області (о. Хортиця, вул. Січі, 3). 

4. Приймальні пункти евакуації (ПриймПЕ): 

Олександрівський район міста Запоріжжя: 

ПриймПЕ №1 – Запорізький національний університет (вул. Гоголя, 118); 

ПриймПЕ №2 – Запорізький технічний ліцей Запорізької міської ради 

Запорізької області (вул. Залізнична, 11); 

ПриймПЕ №3 – Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж 

бізнесу та харчових технологій Запорізького національного університету» 

(вул. Шкільна, 1). 

Заводський район міста Запоріжжя: 

ПриймПЕ №4 – районна адміністрація Запорізької міської ради по 

Заводському району (вул. Л.Чайкіної, 56); 

ПриймПЕ №5 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 

Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Билкіна, 12). 

Комунарський район міста Запоріжжя: 

ПриймПЕ №6 – Запорізький навчально-виховний комплекс №7 

Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Північно-Кільцева, 21); 

ПриймПЕ №7 – Запорізький навчально-виховний комплекс естетичного 

профілю №103 Запорізької міської ради Запорізької області 

(вул. Новокузнецька, 18а); 

ПриймПЕ №8 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38 

Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Парамонова, 7а). 



Шевченківський район міста Запоріжжя: 

ПриймПЕ №9 – Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 

Запорізької міської ради Запорізької області (вул. Шевченка, 241). 

Вознесенівський район міста Запоріжжя: 

ПриймПЕ №10 – Комунальний заклад «Палац культури «Орбіта» 

(вул. Лермонтова, 9). 
 
 
Начальник управління з питань  
попередження надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту  
населення міської ради Віктор ЗАКАЛЬСЬКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови 
____________ №____ 

 
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

комісії з питань евакуації у м. Запоріжжя 
 

ВЛАСЮК - перший заступник міського голови з питань 
Олександр Олександрович діяльності виконавчих органів ради, голова
 комісії 
 
РОГАЧОВ - начальник відділу по координації дій районів  
Ігор Вікторович міста управління з питань попередження 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення міської ради, заступник голови комісії 

 
САЛТАН - головний спеціаліст відділу по координації дій  
Сергій Олександрович районів міста управління з питань попередження 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення міської ради, секретар комісії 

Члени комісії: 
 
БОЙКО - головний спеціаліст загального відділу  
Лариса Павлівна департаменту охорони здоров’я міської ради, член 

групи медичного забезпечення заходів евакуації 
 
ВІТКОВСЬКА - заступник директора департаменту – начальник  
Наталія Володимирівна управління з питань розвитку освіти департаменту 

освіти і науки міської ради, начальник групи 
організації розміщення евакуйованого населення в 
безпечних районах 

 
ДІВЄЄВА - в.о. директора департаменту охорони здоров’я  
Оксана Володимирівна міської ради, начальник групи медичного 

забезпечення заходів евакуації 
 
КОЛОДІЙ - заступник голови районної адміністрації міської  
Оксана Василівна ради по Дніпровському району 
 
КРАВЧЕНКО - начальник станційної дільниці №342/2  
Світлана Леонідівна м. Запоріжжя цеху мережі доступу ПАТ 

«Укртелеком», начальник групи зв’язку та 
оповіщення (за згодою) 

 
КУХАРЄВ - заступник начальника управління – начальник  
Олександр Олександрович відділу по організації роботи з установами 

транспорту та зв’язку управління з питань 
транспортного забезпечення та зв’язку міської 
ради, начальник групи транспортного 
забезпечення евакуаційних заходів 

 
ЛИСАК - заступник голови районної адміністрації міської  
Віталій Вікторович ради по Вознесенівському району 
 
НАРІЖЕНКО - заступник голови районної адміністрації міської  
Олександр Олександрович ради по Олександрівському району 
 
НІКІТІНА - заступник голови районної адміністрації міської  
Наталія Вікторівна ради по Комунарському району 
 



ОСТАПЕНКО - заступник начальника управління соціального  
Галина Вікторівна захисту населення міської ради, начальник групи 

обліку евакуйованого населення 
 
ПІПЕНКО - заступник голови районної адміністрації міської  
Михайло Володимирович ради по Хортицькому району 
 
РУДЕНОК - заступник голови районної адміністрації міської  
Олександр Павлович ради по Шевченківському району 
 
СЛАБИШЕВ - заступник начальника управління поліції з  
Євген Олександрович превентивної діяльності Запорізького районного 

управління поліції Головного управління 
Національної поліції України в Запорізькій 
області, начальник групи охорони громадського 
порядку та безпеки дорожнього руху (за згодою) 

 
СЛАБИШЕВ - заступник голови районної адміністрації міської  
Олег В’ячеславович ради по Заводському району 
 
СУРКОВА - заступник директора департаменту надання  
Тетяна Валентинівна адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва міської ради, начальник групи 
забезпечення продуктами харчування та 
предметами першої необхідності при проведенні 
евакуаційних заходів 

 
 
Начальник управління з питань  
попередження надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту  
населення міської ради Віктор ЗАКАЛЬСЬКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови 
____________ №____ 

 
ГРУПА 

виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які 
проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та 

організації їх супроводження у м. Запоріжжі  
 

КРОХМАЛЬ - заступник начальника управління з питань  
Микола Вікторович попередження надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення міської ради, 
керівник групи 

 
РОГАЧОВ  - начальник відділу по координації дій районів  
Ігор Вікторович  міста управління з питань попередження 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення міської ради, заступник керівника 
групи 

 
САЛТАН - головний спеціаліст відділу по координації  
Сергій Олександрович  дій районів міста управління з питань 

попередження надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення міської ради, 
секретар групи 

Члени групи: 
 
АКАМСІНА - начальник відділу з організації соціально-побу- 
Ірина Леонідівна  тового обслуговування управління соціального 

захисту населення міської ради по 
Шевченківському району 

 
БІЛОВА - головний спеціаліст відділу прийняття рішень 
Маргарита Вікторівна управління соціального захисту населення міської 

ради по Хортицькому району 
 
БОЙКО - головний спеціаліст загального відділу  
Лариса Павлівна департаменту охорони здоров’я міської ради 
 
ГОЛОВНЕНКО  - головний спеціаліст відділу з організації  
Лариса Анатоліївна соціально-побутового обслуговування управління 

соціального захисту населення міської ради по 
Олександрівському району 

 
КОНДРАШОВА - головний спеціаліст відділу з організації  
Світлана Анатоліївна  соціально-побутового обслуговування та нагляду 

за призначенням і виплатою пенсій управління 
соціального захисту населення міської ради по 
Заводському району 

 
ЛАВРИНЕНКО  - заступник начальника відділу з організації  
Ірина Борисівна  соціально-побутового обслуговування управління 

соціального захисту населення міської ради по 
Дніпровському району 

 
ЛЕМЕШКО - головний спеціаліст відділу з організації  
Олена Анатоліївна  соціально-побутового обслуговування управління 

соціального захисту населення міської ради по 
Комунарському району 

 



НЕВОЛІН - головний спеціаліст сектору нагляду за  
Микола Сергійович  призначенням та виплатою пенсій управління 

соціального захисту населення міської ради по 
Вознесенівському району 

 
СЕРГІЄНКО  - начальник відділу зав’язків з громадськістю  
Ірина Вікторівна  Управління патрульної поліції в Запорізькій 

області (за згодою) 
 
ХОРОШКІНА  - заступник директора Запорізького міського  
Юлія Юріївна територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)  
 (за згодою) 
 
 
Начальник управління з питань  
попередження надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту  
населення міської ради Віктор ЗАКАЛЬСЬКИЙ 
 
 


