
 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

від 26 липня 2022 р. Чернігів № 291 

 

Про вжиття заходів щодо забезпечення  

громадської безпеки на певних категоріях 

об’єктів при оголошенні сигналу  

«Повітряна тривога» 

 

Відповідно до статті 33 Кодексу цивільного захисту України, Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 

24.02.2022 № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», з метою 

захисту населення у разі ракетної небезпеки  

з о б о в’ я з у ю: 

1. Районним військовим адміністраціям спільно з виконавчими комітетами 

сільських, селищних, міських рад, керівниками закладів торгівлі (у тому числі 

ринків), офісних центрів, інших закладів з масовим перебуванням населення, 

незалежно від форм власності (далі – заклади) забезпечити: 

1) підготовку планів евакуаційних заходів для працівників та відвідувачів 

закладів на випадок оголошення сигналу «Повітряна тривога» (далі – сигнал); 

2) розробку схеми евакуації та інструкції, що визначають дії персоналу 

закладів для безпечної та швидкої евакуації людей; 

3) визначення безпечних місць для проведення евакуації працівників та 

відвідувачів закладів; 

4) розміщення на входах/виходах закладів інформації про необхідність 

швидкої евакуації з їх території та приміщень при оголошенні сигналу, схеми 

евакуації, а також адрес найближчих укриттів, за можливості позначити 

напрямок їх розміщення; 

5) проведення навчання і тренувань з працівниками закладів щодо дій під 

час оголошення сигналу; 

6) у разі оголошення сигналу: 

а) попередження про сигнал за допомогою сигнально-гучномовних 

пристроїв або електронних інформаційних табло та про необхідність негайного 

слідування відвідувачам та працівникам в найближчі укриття; 

б) припинення роботи працівників та обслуговування відвідувачів до 

оголошення офіційного відбою сигналу; 

в) організацію проведення евакуаційних заходів у разі отримання сигналу; 



г) припинення входу громадян до приміщень і на територію закладів. 

2. Підрозділам Головного управління Національної поліції в області, 

Управлінню патрульної поліції в області вживати заходів щодо забезпечення 

громадської безпеки при оголошенні сигналу. 

3. Районним військовим адміністраціям спільно з виконавчими комітетами 

сільських, селищних, міських рад організувати постійне проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо правил 

поводження під час оголошення сигналу. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 

голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Начальник                                                                                     В’ячеслав ЧАУС 


