від 17 січня 2018 року

№ 15-р

Про організацію заходів щодо
розвитку системи оповіщення
На виконання вимог статей 19, 30 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»,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02 січня 2018 року
№ 1-р «Про організацію заходів щодо розвитку системи оповіщення» та з
метою організації виконання першочергових заходів щодо розвитку і
утримання районної автоматизованої системи централізованого оповіщення,
спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення:
1. Відділу економічного розвитку торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації:
1) до 20 січня 2018 року проаналізувати результати річної перевірки
систем оповіщення, причини наявності несправного обладнання та вжити
заходи щодо відновлення його працездатності;
2) до 20 січня 2018 року провести аналіз наявних технічних засобів
оповіщення, діючих спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення,
їх можливості щодо доведення інформації з питань цивільного захисту до
органів управління і населення та скласти схеми організації оповіщення, які
надати до управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації;
3) до 20 січня 2018 року здійснити закріплення технічних засобів
оповіщення за суб’єктами господарювання (установами і організаціями) із
визначенням відповідних завдань щодо їх утримання (модернізації);
4) до 01 лютого 2018 року визначити та надати до управління з питань
цивільного захисту облдержадміністрації переліки суб’єктів господарювання,
установ, організацій та об’єктів, на яких повинні обладнуватись спеціальні,
локальні та об’єктові системи оповіщення;
5) до 01 лютого 2018 року скласти та надати управлінню з питань
цивільного захисту облдержадміністрації перспективні плани розвитку
місцевих автоматизованих систем оповіщення, якими передбачити
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впровадження сучасних цифрових систем телекомунікації та забезпечення
стовідсоткового оповіщення населення протягом 5 хвилин;
6) до 01 квітня 2018 року внести зміни до районної програми цивільного
захисту Голованівського району на 2016-2020 роки, якою передбачити видатки
на розвиток (створення) і утримання районної автоматизованої системи
оповіщення;
7) під час коригування місцевих бюджетів на 2018 рік та формування
проектів бюджетів на 2019 рік передбачити видатки на проведення робіт та
заходів щодо створення і утримання у готовності до використання районної
автоматизованої системи централізованого оповіщення;
8) забезпечити щомісячне уточнення списків керівного складу для
проведення
оповіщення
через
обласну
автоматизовану
систему
централізованого оповіщення та надання інформації до управління цивільного
захисту.
2. Відділу економічного розвитку торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації, сільським та селищним головам до
01 лютого 2018 року вивчити можливість організації цілодобового чергування в
місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування з
можливістю забезпечення своєчасного оповіщення органів управління та
населення.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.
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