
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про виконання заходів під час повітряної тривоги 

 

З метою забезпечення безпеки населення в разі загрози його життю і 

здоров’ю в умовах воєнного стану введеного на території України у зв’язку з 

військовою агресією російської федерації проти України, запровадженням в 

Україні правового режиму воєнного стану згідно Указу Президента України від 

24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №2102-IX та Указу Президента 

України від 17.05.2022 №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану 

в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» 

від 22.05.2022 року №2263-IX», відповідно до положень Кодексу цивільного 

захисту України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 

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

цивільного захисту в умовах воєнного стану», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 24.02.2022 №181-р «Питання запровадження та 

забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні», 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 

24.02.2022 № 80 «Про організацію функціонування територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Закарпатської області в умовах 

воєнного стану», розпорядження Закарпатської обласної військової 

адміністрації від 19.03.2022 №57 «Про продовження функціонування 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Закарпатської області в умовах воєнного стану», керуючись п.п.1, 20, ч.4 ст.42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

власності, з кількістю працюючого персоналу більше ніж 50 осіб, відкоригувати 

(розробити) плани реагування на надзвичайні ситуації у т. ч. для оповіщення 

при оголошенні повітряної тривоги та затвердити керівником такого суб’єкта 

господарювання. 

2. У суб’єктів господарювання з кількістю працюючого персоналу 50 осіб і 

менше,  розробити Інструкцію щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у 

разі загрози або виникненні надзвичайних ситуацій, яку затверджує керівник 

такого суб’єкта господарювання.  
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3. Затвердити Рекомендації щодо дій адміністрації підприємств, установ та 

організацій на час воєнного стану та розробки інструкції дій під час сигналу 

«Повітряна тривога», згідно додатку до цього розпорядження. 

4. Відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю Мукачівської міської 

ради, відділу економіки Мукачівської міської ради, відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської 

міської ради довести дане розпорядження до суб’єктів господарювання, які 

здійснюють свою діяльність на території Мукачівської міської територіальної 

громади незалежно від форм власності. 

5. Контроль за виконанням  даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Едуарда Барчія. 

 

 

Міський голова                                                         Андрій БАЛОГА 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Мукачівського 

міського голови 

14.07.2022  №236 

 

 

Рекомендації 

щодо дій адміністрації підприємств, установ та організацій на час воєнного 

стану та розробки інструкції дій під час сигналу «Повітряна тривога» 

 

1. Дії адміністрації підприємств, установ та організацій на час воєнного 

стану:  

1) розробити та довести до відома працівників локальну інструкцію про 

порядок дій працівників під час сигналу «Повітряна тривога» та надзвичайної 

ситуації; 

2) розробити маршрут евакуації до найближчого укриття як для персоналу, 

та і для відвідувачів. Довести маршрут до відома працівників та розмістити 

інформацію для відвідувачів про найближче укриття; 

3) призначити відповідальних осіб за оповіщення, евакуацію, збереження 

майна та інші передбачені інструкцією дії; 

4) забезпечити укриття персоналу та відвідувачів закладу. В разі відсутності 

захисної споруди в закладі чи поряд, розглянути можливість використання 

наявних приміщень як найпростішого укриття. 

2. Дії під час сигналу «Повітряна тривога»: 

1) забезпечити негайне оповіщення персоналу та відвідувачів про повітряну 

тривогу, інші надзвичайні ситуації. з урахуванням  осіб з порушенням слуху чи 

зору;   

2) за наявності небезпеки (вибухи, пожежа внаслідок обстрілу): 

повідомити про надзвичайну ситуацію відповідні служби (ДСНС, поліція, 

медична допомога), керівника (власника); 

організувати евакуацію персоналу та відвідувачів затвердженим маршрутом 

евакуації, повідомити відвідувачів про найближче укриття; 

організувати зустріч підрозділів рятувальних служб; 

надати домедичну допомогу постраждалим; 

3) у разі припинення роботи та переміщення працівників в укриття або у 

випадку евакуації, відповідальним працівникам забезпечити виконання 

розпоряджень військової (місцевої) адміністрації, територіальних органів ДСНС, 

інструкції, зокрема, відключення систем живлення, збереження матеріальних 

цінностей. 

У суб’єктів господарювання з кількістю працюючого персоналу 50 осіб і 

менше, повинна бути визначена посадова особа з питань цивільного захисту, яка 

розробляє Інструкцію щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі 

загрози або виникненні надзвичайних ситуацій, яку затверджує керівник такого 

суб’єкта господарювання.  
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Інструкція має містити відомості про:  

можливі (прогнозовані) надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на 

об’єкті суб’єкта господарювання; 

сигнали оповіщення про небезпеку; 

дії персоналу після отримання таких сигналів; 

маршрути евакуації персоналу в безпечні місця, його укриття у захисних 

спорудах цивільного захисту, а у разі відсутності такої споруди - вказати адреси 

захисних споруд розташованих поряд; 

заходи зі збереження матеріальних цінностей. 

З переліком та місцем розташування захисних споруд цивільного захисту 

(сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення та 

найпростіші укриття) на території Мукачівської міської територіальної громади, 

можна ознайомитись на офіційному сайті Мукачівської міської ради, за 

посиланням: https://cutt.ly/rLvk7lo. 

При відсутності на підприємстві, в установі та організації або поряд 

розташованої (до 500 м) захисної споруди цивільного захисту, необхідно 

розглянути можливість використання наявних споруд або приміщень у якості 

найпростішого укриття. 

Вимоги до найпростіших укриттів 

З метою забезпечення захисних властивостей від дії засобів ураження, 

важливо, щоб несучі та зовнішні огороджувальні конструкції (стіни, перекриття, 

покриття) зазначених будівель (споруд, приміщень) були виготовлені із 

залізобетону, цегли або інших кам'яних матеріалів. 

Також можливо використання будівель (споруд, приміщень) з інших 

матеріалів за умов їх заглиблення у землю. 

З метою забезпечення захисту персоналу та відвідувачів від небезпечних 

чинників надзвичайних ситуацій, об’єкти  мають відповідати таким основним 

вимогам: 

1) розміщуються у підвальному (підземному) або цокольному поверхах, 

можливо (за умови відсутності великих отворів у зовнішніх огороджувальних 

конструкціях) – на першому поверсі; 

2) не розміщуються поруч з великими резервуарами із небезпечними 

хімічними, легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами, 

водопровідними та каналізаційними магістралями, руйнування яких може 

призвести до травмування або загибелі працівників та дітей (учнів, студентів);  

3) не зазнають негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних 

або стічних вод; 

4) забезпечені електроживленням, штучним освітленням, системами 

водопроводу та каналізації. За відсутності на об’єкті водопостачання і 

каналізації, вони повинні мати окремі приміщення для встановлення виносних 

баків для нечистот; 

5) не мають великих отворів у зовнішніх огороджувальних конструкціях: 

наявні отвори (крім дверних) забезпечують можливість їх закладки (мішками з 

піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо); 

https://cutt.ly/rLvk7lo
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6) забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, один з яких 

може бути аварійним (місткістю менше 50 осіб у ньому допускається наявність 

одного евакуаційного виходу); 

7) приміщення мають рівну підлогу, придатну для встановлення лав, нар, 

інших місць для сидіння та лежання; 

8)  висота приміщень об’єктів, зокрема дверних отворів, становить не менше 

2 м (допускається не менше 1,8 м, якщо це було передбачено проектною 

документацією на її будівництво), а до виступаючих частин окремих будівельних 

конструкцій та інженерних комунікацій (за винятком дверних отворів) – не 

менше 1,4 м. Ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 м 

(допускається не менше 0,8 м, якщо це було передбачено проектною 

документацією на її будівництво). Перетинання дверних отворів будівельними 

конструкціями або інженерними комунікаціями не допускається; 

9) основні приміщення, призначені для укриття населення, мають 

примусову або природну вентиляцію;  

10) об’єкт перебуває у задовільному санітарному та протипожежному стані 

(відповідно до норм протипожежних та санітарних правил). 

Місткість найпростіших укриттів вираховується з розрахунку: 0,6 м2 площі 

основних приміщень на одну особу, що підлягає укриттю. За можливості 

розміщення двоярусних нар площу можу бути зменшено до 0,5 м2  на одну особу, 

при триярусному – до 0,4 м2  на одну особу. 

 За результатами обстеження об’єкта складається акт щодо можливості його 

використання для укриття населення як найпростішого укриття. 

При наявності у закладі приміщень, які відповідають вимогам щодо 

можливості їх використання як найпростіше укриття, необхідно звернутися до 

відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи 

Мукачівської міської ради або Мукачівського районного управління ГУ ДСНС у 

Закарпатській області. 

У разі настання негативних наслідків, що буде пов’язано з життям та 

здоров’ям людей (працівників, відвідувачів та ін.), дії роботодавця (власника чи 

керівника) оцінюватимуться вже під час кримінальних проваджень за кожним 

фактом таких наслідків. 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про 

охорону праці» та підзаконні нормативні акти в цій галузі, обов’язок щодо 

дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та охорони праці 

покладається на всіх без винятку суб’єктів господарювання, в тому числі 

фізичних осіб-підприємців, і стосується будь-яких виробничих об’єктів та 

приміщень (офіси, виробничі дільниці, склади, торговельні зали тощо). 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 


