
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про здійснення  реконструкції, 

технічної модернізації існуючих та 

впровадження нових місцевих 

автоматизованих систем 

централізованого оповіщення 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови 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 заходів 

щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи 

централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення 

надзвичайних  ситуацій,  затвердженого  розпорядженням  Кабінету  Міністрів 

України від 11 липня 2018 р. № 448-р (із змінами), на виконання 

розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від    

06 травня 2021 року № 316/01.02-01 «Про здійснення  реконструкції, технічної 

модернізації існуючих та впровадження нових місцевих автоматизованих 

систем централізованого оповіщення», у зв’язку із змінами в адміністративно - 

територіальному устрої України та з метою забезпечення оповіщення органів 

управління і сил цивільного захисту, підприємств, установ, організацій, місць 

масового перебування людей та населення у разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій: 

 

1. Відділу режимно-секретної, мобілізаційної, оборонної роботи та 

цивільного захисту районної державної адміністрації, виконавчим комітетам 

органів місцевого самоврядування: 

1) розробити програми реконструкції, технічної модернізації існуючих та 

впровадження  нових  місцевих  автоматизованих  систем  централізованого 
 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 128/01-1 від 19.05.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA10400000083AB7300DF172B02  

Підписувач ШИПІТКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 

Дійсний з 29.03.2021 11:19:20 по 29.03.2022 23:59:59 

 

Н4ВВzВВD4&EzMО   
 

 



2 

 

оповіщення на 2021‒2024  роки  та  у  встановленому  порядку  внести  на 

затвердження сесій відповідних рад; 

2) здійснити реконструкцію,  технічну модернізацію існуючих  та 

впровадження  нових місцевих  автоматизованих  систем  централізованого 

оповіщення протягом 2021‒2024 років відповідно до плану заходів щодо 

реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи 

централізованого  оповіщення  про  загрозу  виникнення  або  виникнення 

надзвичайних ситуацій.  

2. Виконавцям розпорядження про проведену роботу інформувати відділ  

режимно-секретної, мобілізаційної, оборонної роботи та цивільного захисту 

районної державної адміністрації щороку до 01 грудня впродовж 2021‒2024 

років. 

3. Відділу  режимно-секретної, мобілізаційної, оборонної роботи та 

цивільного захисту районної державної адміністрації забезпечити узагальнення 

поданих матеріалів та про виконання розпорядження інформувати районну 

державну адміністрацію щороку до 05 грудня впродовж 2021‒2024 років. 

4. Контроль за виконанням розпорядження доручити першому 

заступникові голови районної державної адміністрації Михайлу ДЕМЧУКУ. 

 

 

Голова адміністрації                                                        Володимир  ШИПІТКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Михайло Демчук 

 

Володимир Лилик 

 

Борис Гусак 

 

Володимир Коцюк 

 

Олеся Лобур 

 

Ярослав Юзьків 


