
 
 
 
 
Про організацію оповіщення про 
загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій та зв’язку 
у сфері цивільного захисту Хмель-
ницької області 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, частини п’ятої статті 30 Кодексу цивільного захисту України, Поло-
ження про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733, 
відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
09.01.2018 № 2/2018-р/к “Про відпустку голови обласної державної адміністрації 
О. Корнійчука”: 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам, головам, обраним об’єднаними територіальними 
громадами: 

1.1. До 25 лютого 2018 року визначити та затвердити переліки об’єктів 
підвищеної небезпеки, на яких створюються і функціонують локальні, спе-
ціальні та об’єктові системи оповіщення, а також місця масового перебування 
людей, де встановлюються спеціалізовані технічні засоби попередження та 
інформування населення. 

1.2. Розробити перспективні плани створення локальних, спеціальних та 
об’єктових систем оповіщення та забезпечити виконання, з урахуванням від-
повідної місцевої та територіальної автоматизованих систем централізованого 
оповіщення. Копії перспективних планів надати управлінню з питань ци-
вільного захисту населення облдержадміністрації до 10 березня 2018 року. 

1.3. До 01 березня 2018 року прийняти відповідне рішення щодо про-
ектування та реконструкції місцевих автоматизованих систем централізо-
ваного оповіщення, погодивши його з Головним управлінням Державної служ-



 2

би з гадзвичайних ситуацій України в області. 
1.4. Створити місцеві системи оповіщення, які б ключали в себе опера-

тивно-чергові (чергові) служби, план-схему оповіщення і зв’язку відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці, встановлення та підключення при-
строїв автоматичного дозвону, можливість перехоплення радіо- та телемереж, 
передачу повідомлень з районного вузла зв’язку (автоматичної телефонної 
станції м. Хмельницький) пристрої та засоби оповіщення, такі як сирени, 
мобільні та стаціонарні гучномовці, інформаційні табло, радіоточки та ФМ 
приймачі, що встановлені в населення та адміністративних будівлях. 

1.5. Організувати цілодобове чергування на пунктах управління, у разі 
потреби, до запуску місцевої автоматизованої системи централізованого опо-
віщення, залучати органи Національної поліції, уклавши з ними угоди на 
оповіщення. 

1.6. Забезпечити постійну готовність до дій місцевих автоматизованих 
систем оповіщення із залученням оперативно-чергових (чергових) та інших 
служб, що здійснюють оповіщення про загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайної ситуації, та підготовку посадових осіб, до компетенції яких 
належать питання організації оповіщення. 

1.7. До 20 квітня 2018 року організувати роботу щодо створення безпо-
середнього телефонного зв’язку об’єктів, де функціонують спеціальні, локальні та 
об’єктові системи оповіщення, з оперативно-черговою (черговою) службою. 

1.8. Забезпечити отримання інформації про загрозу виникнення або 
виникнення надзвичайної ситуації від оперативно-чергової (чергової) служби 
та організувати оповіщення. 

1.9. Забезпечити експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і 
технічних засобів оповіщення та телекомунікацій, а також проведення пере-
вірок їх справності, передбачивши заходи щодо резервного електроживлення 
та дистанційного діагностування їх стану. 

1.10. До 25 лютого 2018 року організувати взаємодію з керівниками пені-
тенціарних установ, інтернатних закладів, закладів охорони здоров’я, які ма-
ють ліжковий фонд, підприємств в установах і організаціях Українського 
товариства сліпих та Українського товариства глухих, інших підприємств, 
установ і організацій, що надають послуги особам з інвалідністю та маломо-
більним групам населення, або за місцем роботи зазначених осіб, промислових 
підприємств, вузлових залізничних станцій, місць збереження небезпечних 
речовин, на яких зона можливого ураження у разі загрози виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій не поширюється за їх територію, забезпе-
чити контроль за створенням об’єктових систем оповіщення. 

1.11. Визначити до 20 березня 2018 року порядок: 
оповіщення населення через місцеві засоби масової інформації неза-

лежно від форми власності; 
розроблення повідомлень на окремих електронних або оптичних носіях 

інформації та в паперовому вигляді; 
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зберігання пакетів з паролями і відгуками. 
1.12. Провести роботу з керівниками телерадіоорганізацій незалежно від 

форми власності та радіотрансляційних вузлів, операторів телекомунікацій 
щодо оприлюднення повідомлень про загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій, а також іншої інформації з питань цивільного захисту 
на безоплатній основі. 

1.13. Організувати роботу з власниками об’єктів з масовим перебуван-
ням людей та керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від 
форми власності щодо організації оповіщення осіб з фізичними, психічними, 
інтелектуальними і сенсорними порушеннями та інших маломобільних груп 
населення (осіб, які їх супроводжують) де працюють або можуть перебувати 
зазначені особи, із застосування таких технічних засобів, що враховують 
диференціацію за видами обмеження життєдіяльності людей з інвалідністю 
(звукові маяки, світлозвукові сповіщувачі, засоби аудіокоментування, субти-
трування, сурдоперекладу, розсилки текстових повідомлень тощо). 

1.14. Провести роботу з керівниками підприємств, установ і організацій, 
де встановлено апаратуру і технічні засоби оповіщення та технічні засоби 
телекомунікацій щодо: 

забезпечення їх збереження, а також виконання відповідними оператив-
но-черговими (черговими, диспетчерськими) службами інструкцій із застосу-
вання зазначеної апаратури і технічних засобів; 

вжиття заходів щодо своєчасного прийняття рішення керівниками об’єк-
тів, на яких встановлено об’єктові (локальні) системи оповіщення, про опові-
щення персоналу і населення, яке перебуває у прогнозованій зоні можливого 
ураження у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації на 
об’єкті, та інформування відповідного місцевого органу виконавчої влади 
(органу місцевого самоврядування), місцевих підрозділів головних управлінь 
Державної служби з надзвичайних ситуацій України та Національної поліції в 
області; 

організації взаємодії з операторами телекомунікацій в умовах надзви-
чайних ситуацій по забезпеченню зв’язку у порядку, передбаченому Законом 
України “Про телекомунікації”, та експлуатаційно-технічному обслугодуван-
ню апаратури і технічних засобів оповіщення та телекомунікацій; 

забезпечення контролю за станом готовності спеціальних, локальних та 
об’єктових систем оповіщення, а також проведення їх технічних перевірок. 

1.15. Забезпечити взаємодію з керівниками об’єктів підвищеної небез-
пеки, гідроелектростанцій, відокремленого підрозділу “Хмельницька АЕС” 
(ВП “Хмельницька АЕС”), Новоград-Волинської виробничо-технічної служби 
Рівненського лінійно виробничого управління магістральних газоводів управ-
ління магістральних газоводів “Львівтрансгаз” (Новоград-Волинська ВТС 
Рівненського ЛВУМГ УМГ “Львівтрансгаз”), приватного акціонерного това-
риства “Укртрансгаз” філія Управління магістральних газоводів “Черкаси-
трансгаз” Барського лінійно виробничого управління магістральних газоводів 
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(ПАТ “Укртрансгаз” філія Управління магістральних газоводів “Черкаси-
трансгаз” Барського ЛВУМГ) та Красилівського лінійно виробничого управ-
ління магістральних газоводів “Київтрансгаз” (Красилівське ЛВУ МГ “Київ-
трансгаз”) щодо створення спеціальних систем оповіщення та забезпечення їх 
інтеграції у відповідні місцеві і територіальні системи оповіщення. 

2. Рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ і організацій незалежно від форми власності, власникам 
об’єктів з масовим перебуванням людей: 

2.1. Забезпечити встановлення в населених пунктах, на підприємствах, 
установах і організаціях, місцях масового перебування людей сигнально-
гучномовних пристроїв, електронно інформаційних табло, а також радіо-
трансляційних точок у службових і виробничих приміщеннях (у тому числі 
навчальних та інтернатних закладах, закладах охорони здоров’я, пенітенці-
арних установах, 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. 

2.2. Не допускати відключення каналів та ліній електрозв’язку, що 
задіяні системами оповіщення, демонтажу сигнально-гучномовних пристроїв 
(у тому числі радіотрансляційних точок) електросирен, електронних інфор-
маційних табло, технічних засобів та апаратури оповіщення без відповідного 
погодження. 

2.3. У разі реорганізації, зміни форми власності або власників 
підприємств, установ і організацій, передачу апаратури та технічних засобів 
оповіщення узгоджувати з місцевим органом виконавчої влади (органом 
місцевого самоврядування) з обов’язковим наданням акта приймання-передачі 
та акта, що підтверджує їх технічну готовність до використання. 

3. Взяти до уваги, що: 
3.1. Рішення про оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення 

надзвичайної ситуації приймається на місцевому рівні керівниками місцевих 
державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування, на об’єк-
товому рівні – керівниками об’єкта. 

3.2. Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 
ситуацій здійснюється на територіальному рівні – з Кризового центру 
облдержадміністрації, на місцевому рівні – черговими службами місцевих 
органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) на об’єктовому 
рівні – диспетчерськими (черговими) службами об’єктів, на яких створено 
спеціальні, локальні та об’єктові системи оповіщення. 

3.3. Оперативно-чергові (чергові) служби облдержадміністрації, 
райдерждміністрацій, органів місцевого самоврядування проводять технічні 
перевірки територіальної (місцевих) автоматизованих систем централізованого 
оповіення з включенням електросирен та інших технічних засобів оповіщення 
не рідше ніж один раз на квартал. 
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4. Рекомендувати Генеральному директору ВП “Хмельницька АЕС” у 
разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації на атомній 
електростанції: 

4.1. Забезпечити своєчасне прийняття рішення про організацію опові-
щення працівників станції і населення міста Нетішин та визначити завдання 
начальнику зміни щодо запуску спеціальної системи оповіщення. 

4.2. У разі виникнення загрози надзвичайної ситуації регіонального рівня 
організувати інформування Держатомрегулювання, оперативно-диспетчер-
ських служб територіальних органів Національної поліції і ДСНС, чергового 
персоналу відповідних радіотрансляційних вузлів та телерадіокомпаній щодо 
передачі їх мережами відповідних повідомлень та оперативно-чергові (чергові) 
служби Хмельницької облдержадміністрації, міст Нетішин, Славута, Білогір-
ського та Шепетівського районів. У разі можливого поширення радіаційного 
забруднення внаслідок виникнення надзвичайної ситуації на станції інфор-
мувати оперативно-диспетчерські служби місцевих підрозділів Головного 
управління Національної поліції і ДСНС України в області у зонах можливого 
поширення забруднення. 

5. Головам Славутської, Ізяславської, Білогірської, Шепетівської рай-
держадміністрацій, управлінню з питань цивільного захисту населення обл-
держадміністації, рекомендувати Славутському та Нетішинському міським 
головам забезпечити оповіщення населення в зоні спостереження Хмель-
ницької АЕС та у зонах можливого поширення радіаційного забруднення 
внаслідок виникнення надзвичайної ситуації на станції. 

6. У разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації на 
магістральних продуктопроводах визначити завдання щодо запуску спеціаль-
ної системи оповіщення та рекомендувати своєчасно прийняти рішення про 
оповіщення населення та відповідних оперативно-диспетчерських служб тери-
торіальних органів Національної поліції і ДСНС: 

керівникам Новоград-Волинської ВТС Рівненського ЛВУМГ УМГ 
“Львівтрансгаз” – Славутського, Ізяславського та Білогірського районів; 

ПАТ “Укртрансгаз” Філія Управління магістральних газоводів “Черкаси-
трансгаз” Барського ЛВУМГ – Чемеровецького, Городоцького, Дунаєвецького 
та Віньковецького районів; 

Красилівське ЛВУ МГ “Київтрансгаз” – Красилівського, Старокостянти-
нівського, Волочиського та Старосинявського районів. 

7. Визначити, що контроль за станом готовності автоматизованих систем 
централізованого оповіщення здійснюється відповідальними черговими на 
пункті управління облдержадміністрації, черговими службами місцевих орга-
нів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом передачі 
контрольних сигналів управління та отримання підтвердження їх виконання. 

8. Технічна перевірка відповідних місцевих автоматизованих систем 
централізованого оповіщення проводиться за вказівкою голів обласної, 
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районних державних адміністрацій, керівників органів місцевого самовряду-
вання. 

9. Затвердити перелік технічних засобів оповіщення та зв’язку, необхід-
них для організації та створення місцевих систем оповіщення згідно з до-
датками 1, 2. 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу 
обов’язків. 
 
 
Перший заступник  
голови адміністрації              В. Кальніченко 


