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Н А К А З

Рівне

Про створення комісії з питань евакуації 
у разі загрози виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій

З метою забезпечення проведення евакуації працівників органів 
Рівненської обласної прокуратури у разі загрози виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій, у відповідності до ст. ст. 20, 33 Кодексу цивільного 
захисту України, Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.10.2013 № 841, керуючись ст. 1 1 Закону України “Про 
прокуратуру”, -

Н А К А З У Ю :

1. Створити комісію з питань евакуації у разі загрози виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій (далі - Комісія) у складі наступних 
працівників Рівненської обласної прокуратури:

КОЗЛОВА - першого заступника керівника,
Віталія Вікторовича голова комісії;

РЯБОГО 
Євгена Ігоровича

- - начальника відділу кадрової роботи 
та державної служби;

ГОРСЬКОГО - начальника відділу інформаційних
Володимира Петровича технологій;

ДМИТРІЄВА
Юрія Володимировича

начальника управління нагляду за 
додержанням законів
Національною поліцією України та 
органами, які ведуть боротьбу з 
організованою та
транснаціональною злочинністю;



2

САНДЕР
Людмили Миколаївни 

ПИЛИПІВ А
Володимира Миколайовича

МАРТИНЮК 
Вікторії Вікторівни

ВОЗНКЖ
Наталії Миколаївни 

ЮРЧЕНКА
Валентина Дмитровича 

ЯЦУК
Наталії Сергіївни

КРАСНОЛЮБИ 
Романа Миколайовича

начальника управління
представництва інтересів держави в
суді;
начальника відділу нагляду за 
додержанням законів регіональним 
органом безпеки;
начальника режимно - секретної 
частини (на правах відділу);

начальника відділу
документального забезпечення;

начальника відділу матеріально - 
технічного забезпечення та 
соціально-побутових потреб;

заступника начальника відділу 
фінансування та бухгалтерського 
обліку -  заступника головного 
бухгалтера;
головного спеціаліста з питань 
цивільного захисту.

2 . Комісії розробити варіанти типових документів з питань евакуації.

3. Керівникам окружних прокуратур розробити відповідні документи з 
питань евакуації, а саме наказ про створення комісії, план евакуації та систему 
оповіщення.

4 . Комісії організовувати та проводити інструктажі працівників органів 
обласної прокуратури щодо порядку дій у 'разі виникнення надзвичайних 
ситуацій та здійснення евакуаційних заходів.

5 . Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник Андрій РУДНИЦЬКИИ


