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Про проведення позапланової комплексної 
перевірки технічного стану системи 
централізованого оповіщення 
цивільного захисту району

З метою перевірки рівня готовності до використання за призначенням 
територіальної та місцевих систем централізованого оповіщення цивільного 
захисту, на виконання 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», та на виконання завдань, визначених у пункті II 
Протоколу позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та регіональної комісій з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 14 травня 2021 
року №30, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації 
від 28 травня 2021 року №436/0/5-21 «Про проведення позапланової 
комплексної перевірки технічного стану системи централізованого оповіщення
цивільного захисту області»:

1. Створити комісію для проведення позапланової комплексної 
перевірки технічного стану місцевої системи централізованого оповіщення 
цивільного захисту (далі — комісія) та затвердити її склад згідно з додатком.

2. Комісії провести 2 червня 2021 року позапланову перевірку технічного 
стану місцевої системи оповіщення в районі з практичним короткочасним 
включенням електросирен.

Особливу увагу звернути на:
- наявність, технічну справність, закріплення за відповідальними 

особами апаратури оповіщення та електросирен;
виконання регламентних робіт на апаратурі оповіщення та заходів з 

попередження несанкціонованого запуску систем оповіщення;

підготовку чергових: ВГІ №1 ГУ Львівського районного управління 
поліції та Львівської районної державної адміністрації;

відповідність локальних (об’єктових) систем оповіщення вимогам



чинних нормативних актів.
З Начальнику відділу з питань оборонної роботи та цивільного захисту 

районної державної адміністрації (О.Хаба) підсумки роботи комісії оформити 
актами та до ЗО червня 2021 року надіслати до департаменту з питань
цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови районної державної адміністрації Олександра Клименка.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток
розпорядження голови 
Львівської районної 
державної адміністрації 

/ /  2021 р.

СКЛАД
комісії для проведення позапланової комплексної перевірки технічного 
стану системи централізованого оповіщення цивільного захисту району

ХАБА Начальник відділу з питань оборонної роботи та
Олег Володимирович цивільного захисту районної державної

адміністрації, голова комісії

Члени комісії

БОРИС
Надія Михайлівна

провідний спеціаліст відділу з питань оборонної 
роботи та цивільного захисту 

районної державної адміністрації;

КОВАЛІВ провідний фахівець Кам'янка-Бузького РВ ЕУ ДСНС
Василь Ярославович України у Львівській області (за згодою),

КІТ
Юрій Богданович

заступник начальника відділення поліції №1 
Львівського районного управління поліції (за 
згодою).

Керівник апарату
районної державної адміністрації


