
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про особливі заходи цивільного захисту в умовах воєнного стану 

 

У зв’язку із введенням воєнного стану на території України, відповідно до  

Закону України «Про правовий режим воєнного стану», указів Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових 

адміністрацій», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 

2022 року №179-р «Про організацію функціонування єдиної державної системи 

цивільного захисту в умовах воєнного стану», Кодексу цивільного захисту 

України, розпорядження начальника Закарпатської обласної військової 

адміністрації від 26.02.2022 №4, розпорядження начальника Мукачівської 

районної військової адміністрації від 28.02.2022 року №7,  керуючись п.1, 20, 

ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Виконавчим органам Мукачівської міської ради, керівникам підприємств, 

установ та організацій Мукачівської міської територіальної громади, незалежно 

від форми власності, забезпечити: 

1) підготовку до здійснення технічних заходів щодо забезпечення 

світломаскування населених пунктів та суб’єктів господарювання; 

2) підготовку до виконання заходів із технічного прикриття залізниць, 

автомобільних шляхів, об’єктів зв’язку, газо-, нафто- і продуктопроводів, 

систем енерго- та водопостачання; 

3) організацію заходів із зменшення обсягу запасів вибухо- і 

пожежонебезпечних речовин на потенційно небезпечних об’єктах, 

забезпечення їх максимального розосередження із дотриманням заходів 

безпеки; 

4) вжиття заходів щодо підвищення живучості суб’єктів господарювання, 

що віднесені до відповідних категорій цивільного захисту, особливу увагу 

звернути на ті, що виконують мобілізаційні завдання; 

5) продовження здійснення заходів щодо прийому евакуйованого 

населення. 

6) спільно з правоохоронними органами здійснення заходів щодо посилення 

охорони об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об’єктів,  

підприємств, установ та організацій сфери життєзабезпечення населення. 

Опрацювати питання щодо встановлення на них додаткових систем 

відеонагляду, сигналізації та заходів з фізичного захисту. 
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7) приведення у готовність до дій за призначенням сил і засобів формувань 

цивільного захисту та тих, що входять до спеціалізованих служб цивільного 

захисту Мукачівської міської територіальної громади; 

8) переведення на посилений режим роботи органів управління з питань 

цивільного захисту; 

9) приведення в готовність до дій за призначенням системи зв’язку та 

оповіщення в умовах особливого періоду; 

10) опрацювання питання щодо накопичення у суб’єктів господарювання 

різних форм власності максимально можливого запасу продуктів харчування, 

необхідних засобів життєзабезпечення, засобів гігієни; 

11) постійне радіаційне та хімічне спостереження на відповідних територіях; 

12) підготовку до виготовлення і нанесення (за окремим рішенням):  

- на будівлях, спорудах та техніці, що належать органам управління та 

силам цивільного захисту, знаків цивільного оборони міжнародного зразка; 

- на будівлях цивільних медичних закладів - позначок відповідно до статті  

38 конвенції про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від  

12 серпня 1949 року та проведення інших заходів, передбачених конвенцією 

для таких закладів; 

13) підготовку до видачі особовому складу органів управління та сил 

цивільного захисту посвідчень особи для персоналу цивільної оборони 

(цивільного захисту) міжнародного зразка; 

14) організацію створення додаткових запасів кормів і води для 

сільськогосподарських тварин та заходів захисту тваринницьких приміщень і 

фермерських комплексів; 

15) здійснення у повному обсязі заходів цивільного захисту, інших заходів, 

передбачених відповідними планами на особливий період. 

2. Комунальному некомерційному підприємству «Мукачівська центральна 

районна лікарня»: 

1) підготувати до роботи в особливий період лікувальні заклади, 

забезпечити їх необхідним  медичним обладнанням і медикаментами; 

2) створити необхідний резерв медичних засобів та лікувальних 

препаратів. 

3. Спеціалізованим службам цивільного захисту Мукачівської міської 

територіальної громади забезпечити: 

1) виконання заходів планів цивільного захисту на особливий період 

відповідно до функціональної спрямованості; 

2) залучення необхідних сил і засобів для виконання завдань і заходів, 

визначених  відповідними планами. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                           Андрій БАЛОГА 


