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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про заmверdжсення ПолоJrсення про
лtiсцеву авmолйаmuзовану сасmелrу
ценmролiзованоzо оповiu4ення
Кам' я н кш- Буз ько zo р ай о ну

Вiдповiдно до cTaTTi 19 КодекЧУ цивiльного захисту УкраТни, постанов
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 9 iiчня 2014 року ль11 <Про затвердженнrI
ПоложеНнrI прО единУ державнУ систему цивiльного захисту>), вiд 27 вересня
20l"| року J\ъ733 пПро затвердження Положення про ор.u"iuuцiю оповiщення
про загрозу виникненнlI або виникнення надзвичайних ситуацiй та зв'язку усферi цивiльнОго захисТу)), пунктiв 5,7 ffuану заходiв щодо рЁалiзацiТ КонцепцiТ
розвитку та технiчнот модернiзацii системи централiзованого оповiщення про
загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацiй, затвердженого
розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 11 липня 2018 рок' J\b488-p,
РОЗПОРЯДЖеННЯ ГОЛОВИ ОбЛаСноi державноТ адмiнiстрацiТ ъiд 29 жовтня zoIs
року J\lb669l0/5-15 <Про затвердженюI Положення про територiалъну пiдсистему
с4иноi державноi системи цивiлъного захисту Лъвiвськот областi>i,
РОЗПОРЯДЖеННЯ ГОЛОВИ ОбЛаСНОТ ДержавноТ адмiнiстрацii вiд 26 грудня 2019
poкy'i J\ъ1570/015-19 пПрО затвердження Положення про територiаrrьну
автоматизовану систему централiзованого оповiщення ЛьвiвськоТ областi>>, з
метоЮ забезпеЧеннlI свосчасногО 0повiщеннЯ керiвного складу орrанiв
управлiння та сил цивiльного захисту i населення Кам'янка-Бузьоо.о рЪИо"упро зацрозу виникнення або виникненнjI надзвичайних ситуацiй у мирний час i
в особливий перiод: itr

1. Затвердити положення про мiсцеву автоматизовану систему
центрztлlзованого
додаеться.

2. Ко

оповiщення Кам'янка-Бузького районУ ЛьвiвсъкоТ областi, що
t|

нанням розпорядження покласти на заступника
адмiнiстрацЬ вiдповiдно до розподiлу

Христина ЗАМУЛАГолова



районноТ державноi адмiнiстрацiТ

вiа 30 сlл,аt e,oflplt. Nэi, 3ý/о{-3/ /а.О

ПОЛОЖЕННЯ
про мiсцеву автоматизовану систему централiзованого оповiщення

Кам'янка-Бузького району Львiвськоi областi

загальна частина
1. Ще Положентrя визнача€ порядок органiзацiТ оповiщення керiвного

складу та структурних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii,
пiдприемств, установ, органiзацiй, органiв угlравлiння i сил цивiльного захисту
Кам'янка-Бузькоi районноi ланки територiа_гlьноi пiдсистеми единоТ державноi
системи цивiлъного захисту та населеннrI Кам'янка-Бузького району ПРО

загрозу виникнення або виникнення надзвичайних сиryацiй та лiквiдацii iх
наслiдкiв, подzlJIьшого iнформуванЕя з метою вжиття заходiв безпеки, а такоЖ

забезпечення функцiонування апаратури i технiчних засобiв оповiщення.
2. liя цього Положення поширюсться на cTpyкTypHi пiдроздiли районноi

державноТ адмiнiстрацii, операторiв телекомунiкацiй а також пiдприсмсТВа,

установи, органiзацii незалежно вiд форми власнOстi та господарювання, ЯКi

розташованi на територii району (за погодженням).
3. У цьому Положеннi термiни вживаються у значеннi, наведеноМУ В

Кодексi цивiльного захисту Украiни, Законi Украiни <<Про телекомунiкаЦii>>,

Положеннi про органiзацiю оповiщення про загрозу виникнення аба
виникнення надзвичайних сиryацiй та зв'язку у сферi цивiльного ЗаХИСТУ,

затвердженому постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 21.09.2017 Jt733, Та
l-.
Ё tнших нормативно-правових актах.

-lr4. Районна мiсцева автоматизована система центр€tлlзованого оповlЩеНня

(надалi - районНа МАСЦО) е комплексоМ органiзацiйно-технiчних заходiв,

апаратуРи П-160, п_164, програмно-апаратного комплексу (надалi _ пАк) i

технiчниХ засобiв оповiщення, ' засобiв та канаJIlв зв'язку, ,мереж

телерадiОмовленнЯ, iнформацiйних систем пiдприсмств, установ та органiзацiй,
каналiв зв'язку,засобiв

кiнцевих сигнально-г)л{номовfiих пристроiв, прцзначених для своечасного

доведення сигнчlJIiв та iнформацii до органiв управлiння та сил цивiльного
захистУ Кам'янка-Бузькоi районноi ланки територiальноi пiдсистеми единоТ

державноi системи цивiльного захисту Львiвськоi областi (надалi - Кам'янка-
Бузька районна ланка) та населення Кашt'янка-Бузького райорУ (надалi

населення).
5. Створення районноТ мАсцо органiзовусться сектором з IIитань

цивiльногО захисту, взаемодiТ з правоохоронними органами, оборонноI,

мобiлiзаЦiйноi та режиМно-секретноТ роботи районноi державноi адмiнiстрацii
(надалli - сектоР з питань ЩЗ). СектоР з питань ЩЗ використовус районну
мдсцО при викОнаннi завданЬ вiдповiдно до цього Положення, органiзовуе
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УТримання, забезпечення постiЙноI готовностi до дiЙ за призначенням та
реконструкцiю раЙонноi МАСЦО на пiдставi рiшень керiвника Кам'янка-
БузькоТ районноi ланки.

6. Основними завданнями районноi МАСЩО е:

приЙом сигнчtлiв, команд, розпоряджень та повiдомлень про загрозу
виникнення або виникненЕя надзвичаЙних ситуацiЙ вiд територiальноi системи
центраrriзованого оповiщення (надалi - ТАСЦО), та доведення iх до керiвного
складу органiв управлiння та сил цивiльного захисту Кам'янка-БузькоТ
районноТ ланки;

оповiщення членiв районноТ KoMicii з питанъ техногенно-екологiчноi
безпеки i надзвичайних ситуацiй, районноi KoMicii з питанъ евакуацii,
керiвникiв спецiалiзованих служб цивiльного захисту району та iх чергових
служб, голiв мiсцевих рад;

оповiщенrrя населеннlI про загрозу виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацiй та про лiквiдацiю ix наслiдкiв через кiнцевi сигнitльно-
гучномовнi пристроi, мережi телерадiомовленIuI, трансляцiя яких охоlrлюе
вiдповiдну територiю району, елекц)оннi засоби масовоi iнформацiТ та IHTepHeT-

ресурси (сайти, соцiальнi мережi, ,месенджери, мобiльнi додатки тощо), якi е

найбiльш поширеними на територiТ району;
iнформування населення з питань цивiльного захисту.
7. Районна МАСЩО передбачае взасмодiю iз ТАСЩО, n також МАСЦО

органiв мiсцевого самоврядування, локальними, спецiалъними та об'сктовими
системами оповiщення. Проектування та реконструкцiя районноi МАСЦО
здiйснюсться згiдно iз законодавством на пiдставi рiшень керiвника Кам'янка-
Бузькоi районноi ланки та за погодженням з Головним управлiнням ЩСНС
УкраТни у Львiвськiй областi.

8. До скJIаду районноi МАСЦО входятъ:

r.. апаратура П-160, П-164;
, ,о. апараryра прийому сигналiв та iнформацii вiд ТАСЦО;

-} ПАК автоматизованого викJIику;
IIАК передачi сигна-гriв управлiння, оповiщеннrl та iнформацii до МАСЦО

органiв мiсцевого самоврядуванtuI, локiшьних та об'сктових систем оповiтцсння;
лiнii (мережi) зв'жку та упраЁлiнrrя апаратурою та технiчниr" зЬЬобu*"

оповiщенtrя i кiнцевими сигн€Lльно-ryчнarовними пристроями;
стацiонарне та мобiльне фухоме) обладнання гу{номовного зв'язку;
кiнцевi сигнztJlьно-гlrtlрlоrовнi пристроТ (спецiальнi звуковi системи на ocHoBi

г}л{номовцiв, електросирени та пристрот для ix загrуску, спецiальнi технiчнi засоби.

дJu{ перериванIuI трансJuIцiТ програм телерадiомовлен}ul, елекц)оннi iнформацiйнi
табло тощо).

9. ПАК автоматизованого викJIику забсзпечус оповiщення (iнформуваннд)
органiв управлiння цивiльного членiвосiб керiвного скJIаду органiв управлiння та сил цивiльного захисry, членiв

районноi KoMicii, з питань техногенно-екологiчно? безпеки та надзвичайних
ситуацiй, районноТ KoMiciI з питань евакуацii, керiвникiв спецiа-rriзованих служб
цивiльного захисту району та ix чергових служб, голiв мiсцевих рад.

ПАК автоматизованого викJIику забезпечус передачу необхiдноi
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iнформацiТ у виглядi мовних повiдомлень.
IIАК передачi сигналiв управлiння, оповiщенЕя та iнформацii ло MACL{O

органiв мiсцевого самоврядрання забезпечуе:
автоматизовшшй запуск МАСЦО органiв йсцевого сzlп{овряд/ванIul, локu}Jьних

та об'сктовIiD( систем оповiщешш;
автоматизоване вкJIюченн;I кiнцевих сигнiLпьно-г)л{номовних пристроiв;
автоматизоване перериваннJI трансляцii програм мовлення державних i

публiчних телерадiокомпанiй, комунальних, громадських та iнших
телерадiоорганiзацiй незалежно вiд фор, власностi, якi охоплюють вiдповiдну
територlю раиону дJUI оповlщеннll населеннlI.

Органiзацй та забезпечення оповiщення про загрозу виникненнlI
або виникнsння надзвичайних сиryацii

10. fiоведення сигналiв, повiдомлень про загрозу виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацiй до населення, а також iнформуваншI
населення здiйснюеться:

через сигнаIьно-цrчцgrовнi пристроТ, зощрема встановленi на транспортних
засобах, що зал)л{аються для оповiщення, електросирени, електроннi
iнформацiйнi табло, py.lHi мегафони та iншi технiчнi засоби;

через телерадiомовлення з використаннlIм мереж ефiрного (проводового,
кабельного) мовлення iз супроводженням субтитруванням, якщо iнформацiя
е голосовою та аулiо коментуванням, якщо вона е вiзуальною;

через Iнтернет-ресурси (сайти, соцiальнi мережi, месенджери, мобiльнi

додатки тощо).
11. Повiдомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичаЙних

ситуацiй гоryються державною мовою ,ЩСНС Украiни, ГУ ЛСНС Украiни у
Львiвський областi, департаментом з питань цивiльного захисту
оýлдержадмiнiстрацii, сектором з питань ЦЗ, вiдповiдними структурНиМИ
пiдроздiлами (вiдповiдапьними особами) органiв мiсцевого самоврядування,

. $:

керtвЁиками пlдпри€мств, установ 1 органlзацlи, де створено сисТеМУ

оповiщення.
Зазначенi повiдомленнrI повиннi мiстити iнформацiю про характер тамiСЦе

загрози виникнення або """и*"е""" 
надзвичайноi ситуацii, можпиВУ ЗОНУ

поширення надзвичайноi ситуацii, заходи безпеки.
Тексти повiдомлень записуються на окремих 8лектронних або оптичнИХ

носiях iнформацii та лублюються в паперовому виглядi, якi зберiгаютъСя на

радiотрансляцiйних вузлах i в апаратних телерадiоорганiзацiй незаlrежнО ВiД

форми власностi, iнших чергових (диспетчерських) службах, об'сктiв
пiдвищеноТ небезпеки, пiдприемств, установ, органiзацiй, заклаfiiв ОХОРОНИ

здоров'я, навчitJIъних закладiв, торговелъно-розважаIIьних комплексiв ТОЩО,.

заJIучених до оповiщення.
Тривалiстъ звучання повiдомленъ, що передаються технiчними засОбаМИ

мовлення, повинна становити не менше нiж п'ять хвилин, У разi потребИ ВОНИ

повторюються через кожнi 10-15 хвилин.



Щля проведення оповiщеннll та iнформування населеннlI через телевrзrйнr

та радiомережi сектором з питань ЩЗ створюеться система паролiв та вiдгУКiВ.

Телерадiоорганiзацij, незалежно вiд форми власностi та радiотрансляЦiЙНt
вузли операторiв телекомунiкацiй оприлюднюють повiдомлеНня Про ЗаГРОЗУ

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацiй, а також iншУ iнфоРмацiЮ З

питань цивiльного захисту (вiдомостi про надзвичайнi ситуацiТ, що
прогнозуються або виникJIи, межi Тх поширення i наслiдки, а також СПОСОбИ Та

методи захисту вiд них) на безоплатнiй ocHoBi.
12.- Переривання трансл1цii програм мовrtення для оповiщення населення

здiйснюсться В автоматичному режимi за допомогою спецiальних технiчних
засобiв, встановлених в апаратних телерадiоорганiзацiй.

У разi неможJIивостi перериваннr{ трансляцiТ програм МОВЛеННЯ,

оповiщеннЯ населеннЯ здiйснюетъся безпосередньо з радiотрансляцiйних
вузлiв, апаратних телерадiоорганiзацiй вiдповiдно до спiлъних iнстрУкцiЙ, ЯКi

розробляються сектором з питань I]З за участю телерадiоорганiзацiй.
13. Готовнiсть районноi мАсцо до використання за призначенням

забезпечуеться шляхом:
органiзацii черговоТ служби в районнiй державнiй адмiнiстрацii;
органiзацii взаемодiТ сектору з питанъ ЩЗ з черговими (диспетчерськими)

службами, що забезпечуютъ оповiщення про загрозу виникнення або

виникнення надзвичайноТ ситуацiТ;
органiзацiт та забезпечення пiдготовки персонаrгу оперативно-чергових,

чергових (диспетчерських) спужб до дiй У разi загрози виникнення або

виникнення надзвичайноi ситуачii;
органiзацiйно-технiчноТ взаемодii районноi МАСЩО iз ТАСЦО, МАСЦО

органiв мiсцевого самоврядування, локаJIьними, спецiальними та об'ектовими

системами оповiщення;

'], розроблення разом з операторам: тепекомунiкацiй та радiокомпанiями, як1

ЗЬу.rurоrься до оповiщення та перевiрок районноi MACIdO, порядку взасмодiТ

пiд"''Цас передачi сигналiв оповiщення та iнформацii з питань цивiлъного
захисту;

забезпечення встановлення на об'ектах операторiв телекомунiкацiй та

телерадiокомпанiй, якi залуlаються до оповiщення, спецiальних техЁiчних

засобiв для передачi сигналiв та iнформацiт через програми телерадiомовлення;

здiйснення свосчаснот модернiзацiТ та реконструкцii районнот мАсцо
урахуванням змiн у cTpyкTypi управлiння та розвитку iнформацiйних

телекомунiкацiйних технологiй ;

планування i проведення разом з операторами .телекомунiкацiй 
та

телерадiОкомпанiями, якi з;lJIучаються до оповiщенняg* перевiрок

автоматизованих систем централiзованого оповiщення, тренуванъ з передачею

сигналiв та iнформацii з питань цивiлъного захисту;
проведення . експлуатачiйно-технiчного обслуговуваннЯ апаратурИ i

технiчних засобiв оповiщеннll та технiчних засобiв телекомунiкацiй, а також

технiчних перевiрок Тх пращездатностi;

з

i
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проведення заходiв iз забезпечення резервного електроживлення апаратУри
i технiчних засобiв оповiщення та технiчних засобiв телекомунiкацiй,

дистанцiйного дiагностування iх стану;
опечатування сектором з питань ЩЗ блокiв, лiчильникiв, панелей та органiВ

управлiннJI апаратури i технiчних засобiв оповiщення для запобiгання досТУПУ

до них з метою несанкцiонованого запуску або вiдключеннrl систем оповiщення.

Порядок застосування районноi МАСЦО у разi загрози виникнення

14. рiшення про #;--,;::НТТJiЪЖ:rЖЖНХ я абавиникнення
надзвичайноi ситуацii на мiсцевоlпtу piBHi приймае голова Кам'янка-БУзъкОi

районноi державноТ адмiнiстрацiТ. За вказiвкою голови районноi деРЖаВНОТ

адмiнiстрацii - заступник голови районноТ державЕоi адмiнiстрацii, завiДУВаЧ

сектору з питань ЩЗ, начальник Кам'янка-Бузького РВ ГУ ДСНС У ЛьВiВСЬКИЙ

областi (як заступники голови районноi KoMicii з питань ТЕБ i НС).
15. Рiшення про оповiщення у разi загрози виникнення або виникнеННЯ

надзвичайноi ситуацiТ приймаеться на пiдставi:
повiдомлення про фактичну обстановку, що склаJIася у зонi МОЖЛИВОГО

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацiй;

результатiв аналiзу прогнозованих даних, стаЕу небезпеки ПРИРОДНО-

техногеНногО характеРу в регiОнi, щО вимагаютъ негайного проведення заходiв

для захисту насеJIення i територiй;
пропозицiй районноТ державноi адмiнiстрацii, органiв мiСЦеВОГО

самоврядування та керiвникiв об'сктiв, на територii яких icHyc загроза

виникнення або виникJIа надзвичайна ситуацiя.
16. Оповiщення проводиться черговою службою раЙонноТ деРжаВНОТ

адмiнiстрацii та сектором з питань ЩЗ.
Оповiщення може проводитись оперативно-черговою службоЮ пунктУ

jiiравлiння Лъвiвсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до поряДкУ
ч"вза€модll

16. Чергова служба районноi державноi адмiнiстрацii та сектор з питань

щз, що здiйснюютъ оповiщення у разi загрози виникнення або виниriнення

надзвичайноi ситуацii на мiсцевому piBHi, пiсля отримання iнформаЦii про

загрозу виникнення або виникненшI надзвичайноi ситуацii iнформуютъ про це

голову районноi державноi адмiнiстрацii. i(r

17. ГолоВа районНоТ державноi адМiнiстрацii даС завдання черговiй службi

районнот державнот адмiнiстрацii та сектору з гrитань щз щодо запуску

районноi МАСЦО.
18. Чергова служба районноt державноi адмiуiстрацii та сектор з питань ЩЗ

проводятЬ оповiщеннЯ (iнформування) вiдповiдно до Схеми оповiщення,

пЪредбаЧеноi доДаткоМ до цього Положення та доповiдають гоповi районноf
державноТ адмiнiстрацii про результати оповiщення.

19. Е,ксплуатацiйно-технiчне обслуговування апаратури районНоi МАСЩО
i технiчних засобiв оповiщення здiйснюсться операторами телекомунiкацiй або

iншимИ пiдприеМствамИ та органiзацiями, що надають послуги в галузi.



телекомунiкацiй, незалежно вiд ф9р,т власност' ::ry::il":.л i:"j#::
ексшлуатацiйно-технiчнoi докумeнTuцiТ "iд"рт,y:]:iзо::лт: ::л:*:tr]

1нш1 технiчнi засоби оповiщення
оповiщення, засоби телекомунiкацiй

зв'язку' 
:v___- -л----:,---л лКл*mпп\Iтl,lтJт :хнiчних засобiв

20.ЕксплУатацiйно.технiчнеобсrцтовУВанняапараТУриlТ(
оповiщення та технiчних засобiв телекомунiкацiй, а також проведення

органiзацiйно-технiчних заходiв щодо запобiгання несанкцiонованому запуску

районноi мдсцО органiзовуеться пiдприсмством (оператором

i.о"поrУнiкацiй), й "u 
пiдставi укладених договорiв прийнlIло апаратуру 1

технiчнi засоби оповiщення та технiчнi засоби телекомунiкацiй на

експпуатацiйно-технiчне обслуговування та сектору з питань Цз,

21. Керiвники структур"";;;оздiлiв райЙноi o_,|y-i": тy]::зЧ,
органiв мiсцевого самоврядування, пiдприсмств, установ i органtзацlи, де

встановлено апаратуру , ""*"r,r"i 
йсоби. районноi мдсцО, забезпечують iх

збереження, а також виконання вiдповiдними оперативно-черговими

(черговиr", о".rетчерськими) сrryжбами iHcTpylcrriй iз застосування зазначеноi

апаратури i технiчних засобiв, F yff лпбботL".rл пяйпннс"
2 2. р eMoHr ru .*.rrлуатачiйно -тех]riчн е обслуговув ання 1паратур" | 1T.T:,J

мдсцо, технiчних засобiв оповiщення та технiчних засобiв телекомунlкацtи

проводиться операторами телекомунiкацiй або iншими пiдприсмствами та

органiзацiями, що надають послуги в гаIтузi телекомунiкацiй, за рахунок коштlв

баrrансоУтримувача' мАсцо *О,ню€ сектор з питань
2З. Контроль за станом готовностi районноi

цз.
технiчнi перевiрки районноi мдсцо проводяться за розIIорядженням

головИ Львiвсъкоi обласноi державноТ адмiнiстрацii .:u голови районноi

державнот адмiнiстрачii. Перел проведенням технiчноi перевiрки системи

оповiщення протягом Зх днiв населення шопереджаеться про це через засоби

мhровоi iнформацii.*--:а;.'^Т"Ъ*i 
виявлення несправностей апаратури районноi мдсцо,

технlчних засобiв оповiщення та технiчних засобiв телекомунiкацiй сектором з

ПиТанЬЦЗТапiдприемсТВоМ(операторомТеЛекоМУнiкацiй),--1о-Тl*у.
експлуатацiйно-технiчне обслуговування зазначеноi апаратури 1 технlчних

засобiв, негайно вживаюТься захоД и дляусуненIш несправностей,

кur'"rrпu-Бу.uпоо Р]йонною державною адмiнiстрачiею та пiлlриемством

(оператором телекомунiкацiй), що 
_ 1лiйснюd' ексIlryатацiйно-технiчне

обсщтовування urruрuц,р, районноi мдсцо, технiчних засобiв оповiщення та

технiчних засобiв телекомунiкацiй, у разi несанкцiонованого запуску системи

проводиться розслiдування, за результатами якого скJIадастъся вiдповiдний акт,
!"



.Щодаток

до Положення

схЕмА
органiзацii оповiщення (iнформуваннrl) Кам'янка-Бузькоi ланки тп сдс цз

львiвськоI областi
про загрозу виникнення або виникнення НС

Оперативно-чергова служба

РВ Г.У ДСНС Украiни у
львiвськiй областi

Оперативно-чергова служба

пу Львiвськоi
облдержадмiнiстрацii

Завiдувач сектору з цитань

цивiльного
захисту, оборонноi роботи

та взаемодii
з правоохоронними

CTpyKTypHi пiдроздiли
Кам'янка-БузькоI

районноi державноI
адмiнiстрацii

Кiнцевi
сигн€tпьно- гучномовнi

Оперативно-чергова служба

Кам'янка-Бузькоi

райдержадмiнiстрачiТ

,, Голова Кам'янка-Бузькоi
'' " ,районноТ державноi

} адмiнiстрачii

Районна МАСЦО

МАСЦО органiв мiсцевого

самоврядуваннlI, локальнi,

об'сктовi системи
оповiщенrrя

Кiнцевi
сигн€шьно-ryчномовнi

пристроТ

Керiвнйй склад ЦЗ
Кам'янка-Бузькоi ланки ТП
СДС ЦЗ Львiвськоi областi

IIристро1


