
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про доведення сигналів оповіщення в умовах воєнного стану 

 

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 

Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України 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» (із 

змінами), розпорядження Закарпатської обласної військової адміністрації від 

07.03.2022 року №11-рк, керуючись п.п. 1, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

   

1. Відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної 

роботи Мукачівської міської ради спільно із відповідними суб’єктами 

господарювання Мукачівської міської територіальної громади: 

1) провести перевірку наявних локальних, спеціальних та об’єктових 

систем оповіщення, гучномовців, розміщених в місцях скупчення населення, 

інших засобів оповіщення, що технічно справні та можуть бути використані для 

оповіщення населення Мукачівської міської територіальної громади; 

2) забезпечити справність та своєчасне застосування всіх наявних засобів 

оповіщення і зв’язку для оповіщення населення; 

3) сформувати списки осіб відповідальних за ввімкнення локальних, 

спеціальних та об’єктових систем оповіщення, гучномовців, інших засобів 

оповіщення, визначити чіткий та дієвий порядок зв’язку з відповідними 

особами, у тому числі шляхом створення відповідних груп у мобільних 

месенджерах; 

4) зобов’язати відповідальних осіб встановити мобільний застосунок 

«Повітряна тривога» і у разі надходження централізованого сигналу про 

загрозу через застосунок, невідкладно забезпечити ввімкнення наявних 

локальних, спеціальних, об’єктових систем оповіщення тощо. Після отримання 

сигналу про завершення тривоги - вимкнути засобів оповіщення; 

5) у випадку повної відсутності мобільного зв’язку та непрацездатності 

мобільного застосунку «Повітряна тривога» довести до відповідальних осіб про 

необхідність орієнтування на сигнали оповіщення, які звучатимуть через 

територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення на базі 

сирен «ПАВІАН». Після їх звучання забезпечити негайне ввімкнення всіх 

наявних засобів оповіщення (локальних, спеціальних та об’єктових систем 
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оповіщення, гучномовців, переносних (мобільних) систем оповіщення, інших 

засобів оповіщення). 

2. Комунальній установі «Центр громадськості та національних культур» 

Мукачівської міської провести зустріч з настоятелями храмів щодо можливості 

використання церковних дзвонів (набатів) для оповіщення населення при 

отриманні сигналу через мобільний застосунок «Повітряна тривога». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 


