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КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА           

  14  сесія  VIII  скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

 

Від  22.12.2021                             м.Кам’янське                              №471-14/VIII                    
 

 

Про затвердження Програми 

вдосконалення і розвитку 

місцевої системи централізованого  

оповіщення цивільного захисту  

на території Кам’янської міської 

територіальної громади на 2022–2023 роки  

 

 

Керуючись Кодексом цивільного захисту України, постановами Кабінету 

Міністрів України від 09.01.2014 №11 «Про затвердження Положення  

про єдину державну систему цивільного захисту», від 27.09.2017 №733  

«Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері 

цивільного захисту», розпорядженнями Кабінету Міністрів України  

від 31.01.2018 №43-р «Про схвалення Концепції розвитку та технічної 

модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу  

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», від 11.07.2018 №488-р  

«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку  

та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», керуючись п.22 ч.1 ст.26, 

ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити : 

          1.1. Програму вдосконалення і розвитку місцевої системи 

централізованого оповіщення цивільного захисту на території  

Кам’янської міської територіальної  громади на 2022–2023 роки  

(далі – Програма) (додаток 1). 

1.2.   Заходи Програми вдосконалення і розвитку місцевої системи 

централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам’янської 

міської територіальної  громади на 2022–2023 роки (додаток 2). 

2.   Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування 

заходів, передбачених Програмою, в межах коштів, затверджених рішенням 

про бюджет Кам’янської міської територіальної громади на відповідний рік. 
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3.  Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення міської ради забезпечити звітування про хід і результати виконання  

Програми щороку до 10 січня. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради  

від 28.08.2020 №2031-45/VII «Про затвердження Програми вдосконалення  

і розвитку місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту  

у м. Кам’янське на 2021–2022 роки». 

5.  Рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року.  

6.   Організацію виконання цього рішення покласти на управління  

з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради,                                                                                                                     

координацію – на першого заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Чернишова О.А., контроль – на постійну 

комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, 

бюджету, фінансів та  інвестицій. 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій БІЛОУСОВ       

 

 



 

 Додаток 1                                                                                                                                                                     

до рішення міської ради  

від 22.12.2021 №471-14/VIII 

ПРОГРАМА 

вдосконалення і розвитку місцевої системи централізованого оповіщення 

цивільного захисту на території Кам’янської міської територіальної  

громади на 2022–2023 роки 

І. Паспорт Програми 

1. Назва Програми Програма вдосконалення і розвитку 

місцевої системи централізованого 

оповіщення цивільного захисту 

на території Кам’янської міської 

територіальної  громади на 2022–2023 роки 

2. Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення  міської ради 

3. Розробник Програми Управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення  міської ради 

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення  міської ради 

5. Мета Програми Вдосконалення місцевої системи 

централізованого оповіщення цивільного 

захисту міської ланки територіальної 

підсистеми Єдиної державної системи 

цивільного захисту Дніпропетровської  області 

на території Кам’янської міської 

територіальної  громади на 2022–2023 роки, 

суб’єктів господарювання та населення про 

загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій 

6. Термін реалізації 

Програми 

2022 – 2023 роки 

7. Джерела фінансування Кошти бюджету Кам’янської міської 

територіальної  громади та інші джерела не 

заборонені законодавством 

8. Орієнтовний обсяг 

фінансування, 

необхідного для 

реалізації Програми 

4500,0 тис.грн, з них на відповідний рік: 

2022р. – 4056,0 тис. грн; 

2023р. – 444,0 тис. грн. 

9. Контроль за виконанням 

Програми 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення міської ради 
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ІІ. Загальні положення для розроблення Програми 

Кодексом цивільного захисту України визначено, що оповіщення – це 

комплекс організаційно-технічних заходів, апаратури, засобів та каналів 

зв’язку, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації  

про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій до органів 

управління цивільного захисту, суб’єктів господарювання та населення. 

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного 

захисту належить: 

- створення, за погодженням з центральним органом виконавчої 

влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

цивільного захисту, та підтримання у постійній готовності системи 

централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування  

на території Кам’янської міської територіальної  громади; 
- забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу  

і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі у доступній для осіб  

з вадами зору та слуху формі. 

На органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання 

покладається встановлення сигнально-гучномовних пристроїв та електронних 

інформаційних табло. Місця встановлення сигнально-гучномовних пристроїв 

та електронних інформаційних табло визначають органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти господарювання. 

Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій і постійне інформування населення про них забезпечується через: 

- функціонування (створення, модернізація) територіальної (місцевої) 

автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення 

або виникнення надзвичайних ситуацій, локальних і об’єктових систем 

оповіщення суб’єктів господарювання та підтриманням їх у постійній 

готовності до використання; 

- централізованого використання телекомунікаційних мереж загального 

користування, у тому числі мобільного (рухомого) зв’язку, відомчих 

телекомунікаційних мереж і телекомунікаційних мереж суб’єктів 

господарювання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,  

а також мереж загальнонаціонального, регіонального та міського 

радіомовлення і телебачення та інших технічних засобів передавання 

(відображення) інформації; 

- функціонування на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих 

систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення, локальних  

і об’єктових систем оповіщення та інформування населення про виникнення 

непередбачуваних небезпечних ситуацій, організаційно-технічної їх інтеграції 

з автоматизованою системою централізованого оповіщення цивільного захисту 

на території Кам’янської міської територіальної  громади; 
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- функціонування у місцях масового перебування людей сигнально-

гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для передачі 

інформації з питань цивільного захисту; 

- своєчасного експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури  

і технічних засобів оповіщення та зв’язку системи централізованого 

оповіщення цивільного захисту на території Кам’янської міської територіальної  

громади, яке повинно забезпечувати підтримування їх у готовності  

до виконання завдань у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій та забезпечення сталого управління заходами цивільного захисту. 

Програма вдосконалення і розвитку системи централізованого 

оповіщення цивільного захисту на території Кам’янської міської територіальної  

громади на 2022–2023 роки (далі – Програма) розроблена відповідно  

до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України  

від 09.01.2014 №11 «Про затвердження Положення про єдину державну 

систему цивільного захисту», від 27.09.2017 №733 «Про затвердження 

Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення  

або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного  

захисту», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 №43-р  

«Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи 

централізованого оповіщення про загрозу та виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій», від 11.07.2018 №488-р «Про затвердження плану 

заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи 

централізованого оповіщення про загрозу та виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій». 

ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Своєчасне оповіщення органів управління і сил цивільного захисту  ланки 

територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту 

Дніпропетровської  області на території Кам’янської міської територіальної  

громади і населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій дозволяє 

суттєво зменшити їх негативний вплив та скоротити час і матеріальні ресурси, 

які витрачаються для ліквідації їх наслідків. 

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Положення 

про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту,  

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №733,  

на території Кам’янської міської територіальної громади функціонує 

регіональна автоматизована система централізованого оповіщення цивільного 

захисту, за допомогою якої здійснюється оповіщення органів управління і сил 

цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної 

системи цивільного захисту Дніпропетровської області на території 

Кам’янської міської територіальної громади та населення про загрозу  

і виникнення надзвичайних ситуацій. Законодавство України разом  
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із функціонуванням регіональної системи оповіщення передбачає створення 

системи оповіщення цивільного захисту. 

Існуюча автоматизована система оповіщення не забезпечує  

в повному обсязі оповіщення населення на території Кам’янської міської 

територіальної  громади та не відповідає вимогам часу та технічного розвитку. 

IV. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання коштів 

бюджету  Кам’янської міської територіальної  громади, суб’єктів 

господарювання та очікуванні результати від її реалізації 

Для досягнення вказаної мети передбачається виконати такі заходи: 

- розроблення та подання міській раді на затвердження Програми; 

- виконання управлінням містобудування та архітектури міської ради 

розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту до містобудівної 

документації щодо погодження замовникам проєктної документації 

містобудівних умов і обмежень з розроблення проєктної документації об’єктів 

будівництва (реконструкції) тільки при передбаченні встановлення на об’єкті 

електричних сирен і підключення їх до системи централізованого оповіщення  

або сигнально-гучномовних пристроїв, електронних інформаційних табло; 

- виділення необхідних коштів для придбання та встановлення обладнання 

електронних сирен, вуличних гучномовців, інформаційних електронних табло; 

- встановлення електронних сирен на території Кам’янської міської 

територіальної громади здійснюється за рішенням управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та погодженням  

з Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій  

у Дніпропетровській області. 

В результаті виконання Програми буде створена система 

централізованого оповіщення цивільного захисту на території Кам’янської 

міської територіальної  громади, що суттєво вплине на своєчасність оповіщення 

та доведення необхідних сигналів і повідомлень до керівного складу органів 

управління і сил цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Дніпропетровської  області на території 

Кам’янської міської територіальної  громади, суб’єктів господарювання  

та населення про загрозу виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій, 

підвищить рівень безпеки людини і навколишнього середовища. 

Програма реалізується відповідно до основних заходів та обсягів коштів, 

які виділені на їх виконання з бюджету Кам’янської міської територіальної 

громади. Програма уточнюється і коригується у процесі виконання  

по закінченню кожного календарного року з врахуванням змін загальної 

економічної ситуації, стану фінансування, результатів використання технологій 

у розвитку мережі зв’язку.  

V. Фінансове забезпечення Програми 

Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми 
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Обсяг коштів, які 

пропонуються залучити на 

виконання Програми 

 

2022 рік 

(тис. грн.) 

 

2023 рік 

(тис. грн.) 

Всього, витрати на 

виконання Програми 

(тис. грн.) 

Бюджет Кам′янської міської 
територіальної громади 

4056,0 444,0 4500,0 

Інші джерела – – – 

Разом 4056,0 444,0 4500,0 

 

VI. Обґрунтування методів і заходів розв’язання проблеми, 

терміни їх виконання 

Програма передбачає створення, вдосконалення і подальшого розвитку 

місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території 

Кам’янської міської територіальної  громади  шляхом фінансування заходів, 

скерованих на поетапне придбання та встановлення у місті обладнання 

гучномовного зв’язку (вуличних гучномовців), встановлення електронних 

сирен та інформаційних табло. 

Визначення необхідної кількості кінцевих пристроїв для оповіщення 

населення (електронних сирен, обладнання гучномовного зв’язку (вуличних 

гучномовців) та місць їх встановлення, можливість надання інформації  

для населення через існуючі електронні інформаційні табло та через 

новостворені. 

Розроблення та уточнення кошторисно-фінансового розрахунку вартості 

основних заходів Програми. 

Придбання та встановлення обладнання для передачі інформації  

на вуличні гучномовці та електроні інформаційні табло. 

Поетапне придбання та встановлення електронних сирен, обладнання 

гучномовного зв’язку (вуличних гучномовців) на території Кам’янської міської 

територіальної  громади, обладнання для передачі інформації на електроні 

інформаційні табло. 

VII.  Строки та етапи виконання Програми 

Реалізація заходів Програми розрахована на 2022–2023 роки, в один етап 

з січня 2022 року по грудень 2023 року включно. 

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснює управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  міської ради. 

 

Секретар міської ради                                                      Наталія КТІТАРОВА  

 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

               від 22.12.2021 №471-14/VIII 
 

Заходи Програми  

вдосконалення і розвитку місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту  

на території Кам’янської міської територіальної  громади на 2022-2023 роки 
 

№ 

з/п 

Зміст заходів 

 

Відповідальні 

за виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками 

виконання,  

тис. грн 

Очікуваний результат 

виконання заходу 

джерело 

фінансування 
2022 2023 усього 

 

 

1. 

 

 

 

 

Проєктні роботи, що включають 

в себе: 

- розробка технічного завдання 

проєктування; 

- розробка робочої документації; 

- експертиза проєкту 

Технічний нагляд 

Авторський нагляд 

Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення 

міської ради 

 

До 

2023 

року 

 

 

Загальний обсяг,  

у т.ч.: 

 

460,0 - 460,0 

Збільшення інформування 

та оповіщення населення в 

разі загрози або 

виникнення НС на 45% Бюджет 

Кам’янської  

міської 

територіальної 

громади 

460,0 - 460,0 

Інші джерела 
- - - 

2. Монтаж автоматизованого 

робочого місця: 

- персональний комп'ютер – 1шт;  

- пристрій модемний 

універсальний (ПМУ-01) – 2 шт; 

Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

До 

2023 

року 

Загальний обсяг,  

у т.ч.: 

596,0 - 596,0 Збільшення інформування 

та оповіщення населення в 

разі загрози або 

виникнення НС на 45% 
Бюджет 

Кам’янської  

міської 

територіальної 

громади 

596,0 - 596,0 
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№ 

з/п 

Зміст заходів 

 

Відповідальні 

за виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками 

виконання,  

тис. грн 

Очікуваний результат 

виконання заходу 

джерело 

фінансування 
2022 2023 усього 

 

 

- джерело безперебійного  

живлення для пристроїв 

модемних (ДБЖ-12) – 1 шт;   
- принтер (чорно-білий) – 1 шт; 

- спеціалізоване програмне 

забезпечення  «Модуль 

Оповіщення» і «Пульт 

управління оповіщенням» – 1 

комплект 

населення 

міської ради 

 

Інші джерела - - -  

3. Оповіщення на відкритих 

територіях міста: 

- монтаж блоку оповіщення БО-

FM-05 (1 шт);  

- ОЗНС-АС-60-2 (4 шт) 

ВСЬОГО: 23 комплекта  

Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення 

міської ради 

До 

2023 

року 

Загальний обсяг,  

у т.ч.: 
1660,0 

(20 к-тів) 

249,0 

(3 к-та) 

1909,0 

(23 к-та) 

Збільшення інформування 

та оповіщення населення в 

разі загрози або 

виникнення НС на 45% Бюджет 

Кам’янської  

міської 

територіальної 

громади 

1660,0 

(20 к-тів) 

249,0 

(3 к-та) 

1909,0 

(23 к-та) 

Інші джерела 

- - - 

4. Оповіщення всередині 

приміщень закладів соціальної 

сфери: 

- монтаж блоку оповіщення БО-

FM-04 (1 шт); табло сигнальне 

ТС-12 (1 шт); джерело 

Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

До 

2023 

року 

Загальний обсяг,  

у т.ч. 

1290,0 

(86 к-тів) 

195,0 

(13 к-ів) 

1485,0 

(99 к-тів) 

Збільшення інформування 

та оповіщення населення в 

разі загрози або 

виникнення НС на 45% Бюджет 

Кам’янської  

міської 

1290,0 

(86 к-тів) 

195,0 

(13 к-ів) 

148,0 

(99 к-тів) 
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№ 

з/п 

Зміст заходів 

 

Відповідальні 

за виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками 

виконання,  

тис. грн 

Очікуваний результат 

виконання заходу 

джерело 

фінансування 
2022 2023 усього 

 

 

безперебійного живлення ДБЖ-

12-БО (1 шт) 

ВСЬОГО: 99 комплектів 

захисту 

населення 

міської ради 

територіальної 

громади 

Інші джерела - - - 

5. Оповіщення через електронні 

засоби масової інформації: 

Модуль керування оповіщенням 

МКО-4ТR (на 1-у станцію 

встановлюється 1 модуль) 

 

Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення 

міської ради 

До 

2023 

року 

 

 

Загальний обсяг,  

у т.ч.: 

50,0 - 50,0 Збільшення інформування 

та оповіщення населення в 

разі загрози або 

виникнення НС на 60% 
Бюджет 

Кам’янської  

міської 

територіальної 

громади 

50,0 - 50,0 

Інші джерела - - - 

Загальний обсяг, 

у т.ч.: 4056,0 444,0 4500,0 
 

Бюджет Кам’янської міської територіальної громади 4056,0 444,0 4500,0 

Інші джерела – – – 
 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                          Наталія КТІТАРОВА  


