УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 05 липня 2021 року

м. Стрий

№ 138

Про затвердження Положення про
місцеву автоматизовану систему
централізованого оповіщення
Відповідно до ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“,
ст. 19 та частини п’ятої статті 30 Кодексу цивільного захисту України, постанов
Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 11 „Про затвердження
положення про єдину державну систему цивільного захисту“, і від 27 вересня 2017
року № 733 „Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного
захисту“, пунктів 5, 7 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної
модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2018 року № 488-р, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 29 жовтня 2015 року № 699/0/5-15 „Про затвердження
Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного
захисту Львівської області“ та з метою забезпечення своєчасного оповіщення
керівного складу органів управління та сил цивільного захисту і населення
територіальної громади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних
ситуацій в мирний час та в особливий період:
1.
Затвердити
Положення
про
місцеву
автоматизовану
систему
централізованого оповіщення керівного складу цивільного захисту Стрийської
місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи Львівської
області (згідно додатку).
2. Відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи виконавчого
комітету Стрийської міської ради (Є.Харик) довести Положення про місцеву
автоматизовану систему централізованого оповіщення керівного складу цивільного
захисту Стрийської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи Львівської області затверджене цим розпорядженням до виконавців та
забезпечити контроль за його виконанням.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за першим
заступником М.Дмитришиним.

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Додаток № 1
Розпорядження міського голови
від 05 липня 2021 р. № 138

ПОЛОЖЕННЯ
Про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення керівного
складу цивільного захисту Стрийської місцевої ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи Львівської області
Загальна частина
1. Це Положення визначає порядок організації оповіщення керівного складу та
структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, органів
управління і сил цивільного захисту Стрийської місцевої ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області про
загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, їх подальшого
інформування з метою вжиття заходів безпеки та ліквідації їх наслідків.
2. Дія цього Положення поширюється на структурні підрозділи міської ради,
старост, а також підприємства, установи і організації незалежно від форми власності
та господарювання на території громади.
3. В цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі
цивільного захисту України, Законі України „Про телекомунікації“, Положенні про
організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних
ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 27.09.2017 р. № 733 та інших нормативно-правових актах.
4. Місцева автоматизована система централізованого оповіщення є комплексом
організаційно-технічних заходів, програмно-апаратного комплексу і технічних
засобів оповіщення, засобів та каналів зв’язку, мереж радіомовлення і телебачення,
інформаційних систем підприємств, установ та організацій, призначених для
своєчасного доведення сигналів та інформації про загрозу виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій до органів управління та сил цивільного захисту
Стрийської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Львівської області та населення громади.
5. Створення місцевої системи централізованого оповіщення організовується
відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, оборонної
і мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради спільно з дільницею ядра
мережі та об’єктів зв’язку № 213/7 в м. Стрию Львівської філії ПАТ «Укртетелеком»,
яка здійснює керівництво системою при виконанні завдань відповідно до цього
Положення, організовує утримання, забезпечення постійної готовності до дій за
призначенням та реконструкцію системи на підставі рішень керівника Стрийської
місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Львівської області – міського голови Стрийської територіальної громади.
6. Основними завданнями місцевої централізованої системи оповіщення є:
- прийом сигналів, команд, розпоряджень та повідомлень про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій в місцевій автоматизованій
системі централізованого оповіщення та доведення їх до керівництва органів

управління та сил цивільного захисту Стрийської місцевої ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області;
- оповіщення членів міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій, міської комісії з питань евакуації, осіб керівного складу і
чергових служб міських спеціалізованих служб цивільного захисту;
- оповіщення населення територіальної громади про загрозу виникнення або
виникнення надзвичайної ситуації через місцеву автоматизовану систему
централізованого оповіщення, Стрийське міське радіомовлення „Голос Стрия“ і ТРК
„ЛАН“, сайт міської ради.
7. Місцева система централізованого оповіщення передбачає взаємодію з
обласною ТАСЦО, локальними та об’єктовими системами оповіщення. Проектування
та реконструкція системи оповіщення здійснюється згідно із законодавством на
підставі рекомендацій Департаменту з питань цивільного захисту Львівської
облдержадміністрації за погодженням з Стрийським РУ ГУ ДС НС України у
Львівській області.
До складу місцевої централізованої системи оповіщення входять:
- апаратура СЦВ;
- стійки централізованого оповіщення П – 164Ц та П – 164Е;
- радіотрансляційний вузол;
- 9 об’єктових сирен С – 20 та 1 С – 40;
- 6 комплексів оповіщення БОУ - 200;
- 3 об’єктові системи оповіщення;
- 6 гучномовних обладнань;
- система оповіщення керівного складу „Набат-2“;
- ТРК «ЛАН»;
- офіційний інтернет сайт Стрийської міської ради.
Місцева система оповіщення забезпечує інформування осіб керівного складу
органів управління та сил цивільного захисту, членів місцевої комісії з питань ТЕБ і
НС, місцевої комісії з питань евакуації, осіб керівного складу і чергових служб
місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту і забезпечує передачу необхідної
інформації у вигляді мовних повідомлень.
Передача сигналів управління забезпечує:
- автоматизований запуск місцевої системи оповіщення з ПУ області;
автоматизоване
включення
сигнально-гучномовних
пристроїв,
електросирен та електронних інформаційних табло.
Організація та забезпечення оповіщення про загрозу виникнення
або виникнення надзвичайної ситуації.
8. Доведення сигналів, повідомлень про загрозу виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій до населення, а також інформування населення здійснюється:
Через телерадіокомпанію „ЛАН“, Стрийське міське радіомовлення „Голос
Стрия“;
Через інтернет сайт міської ради.
Для передачі сигналів та повідомлень оповіщення використовуються
сигнально-гучномовні пристрої, зокрема встановлені на транспортних засобах, що
залучаються до оповіщення, електросирени та комплекси оповіщення.

9. Повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних
ситуацій готуються державною мовою Стрийським РУ ГУ ДС НС України у
Львівській області, відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення, оборонної і мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської
ради,старостами, керівниками підприємств, установ і організацій, де створено
систему оповіщення.
Зазначені повідомлення повинні містити інформацію про характер та місце
загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, можливу зону поширення
надзвичайної ситуації та заходи безпеки.
Тексти повідомлень записуються на окремих електронних або оптичних носіях
інформації та дублюються в паперовому вигляді
Тривалість звучання повідомлень, що передаються технічними засобами
мовлення, повинна становити не менше ніж п’ять хвилин, у разі потреби вони
повторюються через 10 – 15 хвилин.
Пакети з паролями і відгуками для інформування населення через телевізійні та
радіомережі зберігаються в дільниці ядра мережі та об’єктів зв’язку № 213/7 в м.
Стрию Львівської філії ПАТ «Укртетелеком» та ТРК „ЛАН“, які організовують
оповіщення за командою начальника відділу з питань НС та ЦЗН міськвиконкому.
Електронні носії інформації про загрозу виникнення або виникнення
надзвичайної ситуації зберігаються в сейфі начальника дільниці ядра мережі та
об’єктів зв’язку № 213/7 в м. Стрию Львівської філії ПАТ «Укртетелеком».
Перший комплект носіїв інформації та друкованих текстів повідомлень, що
передається автоматизованою системою централізованого оповіщення зберігається в
сейфі начальника відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи
виконкому міської ради, другий комплект – в дільниці ядра мережі та об’єктів зв’язку
№ 213/7 в м. Стрию Львівської філії ПАТ «Укртетелеком».
ТРК „ЛАН“ та Стрийське міське радіомовлення „Голос Стрия“ оприлюднюють
повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, а також
іншу інформацію з питань цивільного захисту (відомості про надзвичайні ситуації,
що прогнозуються або виникли, межі їх поширення і наслідки, а також способи та
методи захисту від них) на безоплатній основі.
Переривання трансляції програм мовлення для оповіщення населення
здійснюється в ручному режимі за допомогою спеціальних технічних засобів.
Готовність системи централізованого оповіщення до використання за
призначенням здійснюється шляхом:
організації цілодобового чергування чергового міської ради, оперативного
чергового Стрийського РУ ГУ ДС НС України у Львівській області оперативного
чергового Стрийського РУП ГУ НПУ у Львівській області та чергових інших служб,
що забезпечують оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної
ситуації;
організації та забезпечення підготовки персоналу оперативно-чергових,
чергових (диспетчерських) служб до дій у разі загрози виникнення або виникнення
надзвичайної ситуації;
організаційно-технічної взаємодії в системі оповіщення незалежно від
рівня;
розроблення разом з операторами ТРК „ЛАН“ та Стрийське міське
радіомовлення „Голос Стрия“ , які залучаються до перевірок системи оповіщення,

порядку взаємодії оперативно-чергових (чергових) служб під час передачі сигналів
оповіщення та інформації з питань цивільного захисту;
забезпечення встановлення на об’єктах операторів ТРК „ЛАН“ та
Стрийське міське радіомовлення „Голос Стрия“ спеціальних технічних засобів для
передачі сигналів та інформації через програми теле та радіомовлення;
здійснення своєчасної модернізації та реконструкції системи оповіщення з
урахуванням змін у структурі державного управління та розвитку інформаційних і
телекомунікаційних технологій;
планування і проведення разом з операторами ТРК „ЛАН“ та Стрийське
міське радіомовлення „Голос Стрия“, які залучаються до оповіщення, перевірок
автоматизованої системи оповіщення, тренувань з передачею сигналів та інформації з
питань цивільного захисту;
проведення експлуатаційного обслуговування апаратури і технічних
засобів оповіщення і технічних засобів телекомунікації, а також технічних перевірок
їх працездатності;
проведення заходів із забезпечення резервного електроживлення
апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікації,
дистанційного діагностування їх стану;
створення необхідного резерву апаратури і технічних засобів, запасних
частин;
опечатування блоків, лічильників, панелей та органів управління
апаратури і технічних засобів оповіщення для запобігання доступу до них з метою
несанкціонованого запуску або відключення системи оповіщення;
закладення пакетів з паролями і відгуку для запуску ПАК передачі
сигналів управління, оповіщення та інформації до МАСЦО;
закладення пакетів з текстами повідомлень до населення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайної ситуації.
Порядок забезпечення оповіщення населення про загрозу виникнення
або виникнення надзвичайної ситуації у селищних та сільських населених
пунктах територіальної громади.
10. Враховуючи наявні можливості старост сільських населених пунктів
територіальної громади (неналежна кількість засобів централізованого оповіщення,
дуже мала кількість точок місцевого радіомовлення, невелика кількість підвідомчих
штатних працівників, яких можна залучати до оповіщення непрацюючого населення
та осіб похилого віку в селах) оповіщення населення в сільських населених пунктах
здійснюється наступним чином:
І. У разі загрози виникнення або виникнення НС (некласифікованої події) в
робочий час, староста:
а) у населеному пункті де знаходиться його робоче місце :
- дає команду діловоду, який веде діловодство і працює в адміністративній
будівлі старости на доведення її до керівників (заступників керівників)
підприємств, установ та організацій, що функціонують в сільському
населеному пункті для негайного оповіщення підвідомчих працівників.
- викликає до себе в центр села завчасно призначених 2 – 3 осіб з числа
підвідомчих йому працівників і ставить їм завдання на оповіщення

непрацюючого та непрацездатного населення про надзвичайну ситуацію,
яка виникла.
б) у інших підпорядкованих населених пунктах :
- дає команду діловоду, який веде діловодство і працює в адміністративній
будівлі старости на доведення її в інші підпорядковані населені пункти за
допомогою засобів мобільного та стаціонарного зв’язку до керівників
(заступників керівників) підприємств, установ і організацій, що
функціонують в сільському населеному пункті для негайного оповіщення
підвідомчих працівників.
- негайно прибуває в підпорядкований населений пункт де сталася подія і
ставить завдання заздалегідь визначеним активістам та підпорядкованим
працівникам на оповіщення непрацюючого та непрацездатного населення
про надзвичайну ситуацію, яка виникла.
в)проводить оповіщення населення через системи оповіщення в селищних
та сільських населених пунктах ( при наявності таких).
г)надає інформацію про ситуацію черговому міськвиконкому по телефону:
7-02-70 або 5-24-34 та на номер 101.
д) надає письмову доповідь міському голові про ситуацію, що виникла.
ІІ. У разі загрози виникнення або виникнення НС (некласифікованої події) в
неробочий або нічний час, староста:
а) одразу інформує про ситуацію чергового міськвиконкому Стрийської
міської ради по телефону:7-02-70 або 5-24-34 та на номер 101.
б) діє за обставинами або вказівками начальника відділу з питань НС та ЦЗН,
оборонної і мобілізаційної роботи виконавчого комітету Стрийської
міської ради
Порядок застосування місцевої централізованої системи оповіщення
у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації.
11. Рішення про оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення
надзвичайної ситуації приймає міський голова. За вказівкою міського голови
начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
оборонної і мобілізаційної роботи міськвиконкому та начальник Стрийського РУ ГУ
ДС НС у Львівській області приступають до виконання.
12. Рішення про оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення
надзвичайної ситуації приймається на підставі:
повідомлення про фактичну обстановку, що склалася в зоні можливого
виникнення або виникнення надзвичайної ситуації;
результатів аналізу прогнозованих даних, стану небезпеки природнотехногенного характеру в місцях, що вимагають негайного проведення заходів для
захисту населення і територій;
пропозиції керівників суб’єктів господарювання, на території яких існує загроза
виникнення або виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.
13. Черговий міської ради, що здійснює оповіщення у разі загрози виникнення
або виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня, після отримання інформації
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації доповідає про це
міському голові через відділ з питань НС та ЦЗН.

14. Міський голова приймає рішення про здійснення оповіщення структурних
підрозділів міської ради, старост, підприємств, установ та організацій, органів
управління та сил цивільного захисту і населення та дає завдання відділу з питань НС
та ЦЗН щодо запуску системи оповіщення, а також системи автоматизованого
виклику для інформування осіб керівного складу, спеціалізованих служб та аварійнорятувальної служби.
Черговий міської ради доповідає начальнику відділу з питань НС та ЦЗН про
результати оповіщення.
15. Для управління системою оповіщення використовуються ресурси ядра
мережі та об’єктів зв’язку № 213/7 в м. Стрию Львівської філії ПАТ «Укртетелеком»
та системи оповіщення „Набат-2“ через мобільні телефони.
16. Експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення виконується
фахівцями ядра мережі та об’єктів зв’язку № 213/7 в м. Стрию Львівської філії ПАТ
«Укртетелеком» відповідно до вимог експлуатаційної документації підприємства
виробника на апаратуру оповіщення, засоби телекомунікації та інші технічні засоби
оповіщення і зв’язку.
17. Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів
оповіщення та технічних засобів телекомунікації, а також проведення організаційнотехнічних заходів щодо запобігання несанкціонованому запуску системи оповіщення
організовується:
- ядром мережі та об’єктів зв’язку № 213/7 в м. Стрию Львівської філії ПАТ
«Укртетелеком», що на підставі укладених договорів прийняла апаратуру і технічні
засоби оповіщення та технічні засоби телекомунікації на експлуатаційно-технічне
обслуговування.
Керівники структурних підрозділів міської ради, старости, підприємств, установ
і організацій, де встановлено апаратуру і технічні засоби системи оповіщення,
забезпечують їх збереження, а також виконання відповідними оперативно-черговими
(черговими, диспетчерськими) службами інструкцій із застосування зазначеної
апаратури і технічних засобів.
ядро мережі та об’єктів зв’язку № 213/7 в м. Стрию Львівської філії ПАТ
«Укртетелеком» здійснює контроль за роботою апаратури і технічних засобів
оповіщення та технічних засобів телекомунікації, про виявлені несправності
інформують начальника відділу з питань НС та ЦЗН міськвиконкому та здійснює
заходи щодо усунення несправностей.
18. Капітальний ремонт апаратури оповіщення, технічних засобів оповіщення та
технічних засобів телекомунікації проводиться силами ядра мережі та об’єктів зв’язку
№ 213/7 в м. Стрию Львівської філії ПАТ «Укртетелеком» за рахунок коштів
балансоутримувача.
19. Контроль за станом готовності апаратури оповіщення здійснюється
працівниками відділу з питань НС та ЦЗН міськвиконкому під час передачі
контрольних сигналів з ПУ Львівської облдержадміністрації.
Технічна перевірка системи оповіщення проводиться за розпорядженням
міського голови на підставі розпорядження голови Львівської обласної державної
адміністрації.
20. При проведенні комплексної перевірки з включенням електричних сирен
населення попереджається про це через засоби масової інформації. Час проведення
перевірки встановлюється розпорядженням голови Львівської обласної державної
адміністрації.

21. У разі виявлення несправностей апаратури і технічних засобів оповіщення
та технічних засобів телекомунікації відділом з питань НС та ЦЗН міськвиконкому
негайно вживаються заходи для усунення несправностей, а у разі несанкціонованого
запуску системи – проводиться розслідування, за результатами якого складається
відповідний акт.

Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА

