
 

 
 УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

03.05.2018року      м. Шепетівка                         № 79-2018р 

 

 

Про організацію оповіщення про загрозу  

виникнення або виникнення надзвичайних  

ситуацій у сфері цивільного захисту 

м.Шепетівки 

 

На підставі п.20 ст.42 Закону України«Про місцевесамоврядування  в 

Україні»,статті 30 Кодексу цивільногозахистуУкраїни, Положення про 

організаціюоповіщення про 

загрозувиникненняабовиникненнянадзвичайнихситуацій та зв’язку у 

сферіцивільногозахисту, 

затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 27 вересня 2017 року 

№ 733, відповідно до 

розпорядженняголовиобласноїдержавноїадміністраціївід 22.01.2018 

№123/2018-р/к «Про організаціюоповіщення про 

загрозувиникненняабовиникненнянадзвичайнихситуацій та зв’язку у 

сферіцивільногозахистуХмельницькоїобласті»: 

1. Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій забезпечує: 

- Пристрій автоматичної системи оповіщення AIarmDTR; 

- Апаратура оповіщення керівного складу цивільного захисту 

міста, підприємств, установ та організацій - П-164, стійка СЦВ (СЛД 

№5 ПАТ «Укртелеком»); 

- Апаратура територіальної автоматизованої системи 

централізованого оповіщення П-157 (ВП ГУНП в Хмельницькій 

області); 

- Діючі електросирени; 

- Сигнально-гучномовні пристрої; 

- Мобільні (рухомі) гучномовні пристрої (2 шт); 

- Електронно-інформаційні табло (наявні); 

- Інтернет ресурси (сайт, соціальні мережі); 

- Абонентські радіоточки; 



- Радіоприймачі ФМ підприємств, установ та організацій  (при 

відсутності абонентських радіоточок); 

- Телерадіокомпанія«ЛАЙК ТВ»; 

- Об’єктові системи оповіщення. 

2. Сектору з питань надзвичайнихситуацій та 

цивільногозахистунаселення: 

- Організувати заходи щодо забезпечення постійної готовності до 

дій за призначенням місцевої автоматизованої системи оповіщення; 

- До 15травня 2018 року розробити перспективний план 

встановлення сигнально-гучномовних пристроїв для передачі 

інформації з питань цивільного захисту; 

- Проводити технічну перевірку місцевої автоматизованої системи 

централізованого оповіщення не рідше ніж один раз на квартал; 

- До 01 червня 2018 року провести аналіз та при необхідності 

надати пропозиції щодореконструкції місцевої автоматизованої 

системи централізованого оповіщення. 

3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності, власникам об’єктів з масовим 

перебуванням людей встановлення сигнально- гучномовних пристроїв, 

електронно інформаційних табло, а також радіотрансляційних точок у 

службових і виробничих приміщеннях (у тому числі навчальнихта 

інтернатних закладах,закладах охорони здоров’я, на підприємствах, 

установах і організаціях, що надають послуги особам з інвалідністю та 

іншим маломобільним групам населення, або за місцем роботи 

зазначених осіб)  для передачі інформації з питань цивільного захисту. 

4. Рішення про оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення 

надзвичайної ситуації приймається: 

- На місцевому рівні – міським головою; 

- На об’єктовому рівні – керівниками об’єкта. 

5. Для забезпечення роботимобільних (рухомих) гучномовних пристроїв 

задіяти автомобільний транспорт: 

- «Ланос» ВХ 9922 АА, управління праці та соціального захисту 

населення; 

- «Дачія» ВХ 4863 АТ, фінансового управління.   

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови. 

 

 

Міський голова                                                                 М.Полодюк 


