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№ 249-ОД

Про попереджувально-профілактичні заходи під час повітряної
тривоги
Відповідно до статей 4, 8 Закону України «Про правовий режим воєнного
стану», указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про
введення воєнного стану в Україні, від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про
утворення військових адміністрацій», положень 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 вересня 2017 р. №
733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного
захисту», Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. №
223 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного
рівня», ураховуючи наслідки ракетного удару російською федерацією по
торговельно-розважальному комплексу «Амстор» у місті Кременчук
Полтавської області, небезпеку аналогічних ракетних ударів по інших місцях
масового скупчення людей, з метою максимального забезпечення цивільного
захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод та законних
інтересів громадян:
1. Конотопській, Охтирській, Сумській, Шосткинській, Роменській
районним військовим адміністраціям, Конотопському, Охтирському,
Сумському, Шосткинському, Роменському, Глухівському та Лебединському
міським головам, головам територіальних громад:
1) визначити об’єкти, що можуть використовуватися як споруди подвійного
призначення або найпростіші укриття для відвідувачів та персоналу під час
сигналу «Повітряна тривога» та розташовані поряд (до 300 метрів) з
торговельними і торговельно-розважальними центрами або на їх території;
2) організувати і провести обстеження об’єктів, зазначених у підпункті 1
пункту 1 цього розпорядження та взяття їх на облік відповідно до вимог наказу
Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження
вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного
захисту», а також відповідну роботу з їх власниками щодо надання згоди на
допуск населення до укриттів під час дії сигналу «Повітряна тривога».
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2. Конотопській, Охтирській, Сумській, Шосткинській, Роменській
районним військовим адміністраціям, Конотопському, Охтирському,
Сумському, Шосткинському, Роменському, Глухівському та Лебединському
міським головам, головам територіальних громад спільно з правоохоронними та
контролюючими органами, адміністраціями торговельно-розважальних центрів,
ринків, місць масового скупчення людей, що розміщені на території Сумської
області, вжити у межах компетенції заходів, спрямованих на:
1) припинення роботи дитячих майданчиків, розважальних площадок у
вищезазначених місцях, а також заборону проведення масових розважальнокультурних заходів до завершення воєнного стану, крім тих, керівництво яких
забезпечить відповідну евакуацію відвідувачів до укриттів у найкоротший строк
після отримання сигналу «Повітряна тривога» та має відповідні договори з
власниками укриттів, інші необхідні документи і умови швидкої і безпечної
евакуації населення;
2) скорочення тривалості роботи торговельно-розважальних центрів, ринків
до мінімального рівня, запровадження обмеження щодо кількості відвідувачів
цих місць з урахуванням можливості 100% укриття персоналу та відвідувачів у
наявних захисних спорудах цивільного захисту;
3) зменшення біля торговельно-розважальних центрів та ринків кількості
паркомісць для приватних автомобілей до 50% (без перекриття автомобілями
шляхів евакуації біля виходів з приміщень);
4) призупинення обслуговування відвідувачів на час дії сигналу «Повітряна
тривога» та пропонування проходження в укриття;
5) призупинення господарської діяльності усіх суб’єктів господарювання
під час дії сигналу «Повітряна тривога», що розташовані у безпосередній
близькості до об’єктів критичної інфраструктури.
3. Адміністраціям торговельно-розважальних центрів та ринків:
1) забезпечити відвідувачів попереджувальною інформацією про загрозу і
виникнення надзвичайних ситуацій (повітряної тривоги), у тому числі у формі,
доступній для осіб із вадами зору та слуху, організовану евакуацію громадян до
облаштованих безпечних місць (укриттів), маршрути евакуації та заходи зі
збереження матеріальних цінностей тощо;
2) призначити відповідальних осіб з числа персоналу за утримання захисних
споруд (у разі їх наявності на об’єкті) для відвідувачів відповідно до вимог,
визначених чинним законодавством;
3) провести заходи щодо графічного позначення маршрутів евакуації
відвідувачів, недопущення захаращення шляхів евакуації, безперешкодного
відчинення дверей на цих напрямках, налагодження системи інтегрованого
оповіщення, якісного функціонування систем пожежогасіння, протипожежної
безпеки, вентиляційної та водопровідної систем тощо, забезпечення
обслуговуючого персоналу засобами індивідуального захисту та надання першої
медичної допомоги.
4. Головному управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій у
Сумській області, Головному управлінню Держпродспоживслужби у Сумській
області, Головному управлінню Національної поліції в Сумській області, спільно
з представниками інших зацікавлених установ, місцевих органів
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виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, адміністраціями
торговельно-розважальних центрів, ринків:
1) ужити заходів щодо забезпечення адміністрацій торговельнорозважальних центрів, ринків пам’ятками та алгоритмами щодо дій персоналу і
відвідувачів під час оголошення повітряної тривоги, провести роз’яснювальну
роботу серед обслуговуючого персоналу з цих питань, у тому числі практичні
інструктажі з надання першої медичної допомоги;
2) протягом липня-серпня 2022 року здійснити виїзди-огляди щодо
дотримання вимог безпеки під час оголошення сигналу «Повітряна тривога»
адміністраціями торговельно-розважальних центрів, ринків і відвідувачами.
5. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Сумської обласної державної адміністрації забезпечити поширення в місцевих
засобах масової інформації, інтернет-ресурсах повідомлення щодо
профілактичних обмежень та правил, запроваджених у торговельнорозважальних центрах, ринках та місцях масового скупчення людей Сумської
області.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військової
адміністрації, який згідно з розподілом обов’язків координує правоохоронну та
оборонну діяльність.
Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військової адміністрації
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