
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_12 січня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____41/2021-р_____ 

 

 

Про організацію оповіщення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади 

 

 

На підставі частини п’ятої статті 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 Хмельницької обласної державної адміністрації від      

22 січня 2018 року № 123/2018-р «Про організацію оповіщення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері 

цивільного захисту Хмельницької області», керуючись статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити перелік об’єктів підвищеної небезпеки, місць масового 

перебування людей, на яких утворюються і функціонують локальні, спеціальні, 

об’єктові системи оповіщення, а також встановлюються спеціалізовані технічні 

засоби попередження та інформування населення Старокостянтинівської 

міської територіальної громади (додається).  

 

2. Затвердити перспективний план створення об’єктових систем 

оповіщення на об’єктах підвищеної небезпеки та з масовим перебуванням 

людей на 2021 - 2023 роки (додається). 

 

3. Визначити, що місцева автоматизована система централізованого 

оповіщення Старокостянтинівської міської територіальної громади включає в 

себе чергову службу, план-схему оповіщення, пристрій автоматичного дозвону, 

пристрої та засоби оповіщення (сирени, системи голосового оповіщення, 

інформаційні табло, радіоточки, ФМ приймачі) та інші технічні засоби зв’язку, 

що встановлені в адміністративних будівлях, об’єктові системи оповіщення, які 

створюються на об’єктах підвищеної небезпеки та в місцях з масовим
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перебуванням людей. 

 

4. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради (Ігор МИХАЛЕЧКО): 

1) надавати методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям  

щодо розвитку (створення) та забезпечення надійного функціонування 

об’єктових систем оповіщення; 

2) забезпечити проведення перевірок місцевої системи оповіщення з 

практичною передачею інформації з питань цивільного захисту під час 

проведення комплексних перевірок системи оповіщення цивільного захисту 

області. 

 

5. Рекомендувати Центру телекомунікаційних послуг № 151 станційно-

лінійної дільниці м. Старокостянтинів Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком» 

(Віктор ЛУЖЕЦЬКИЙ) забезпечити експлуатаційно-технічне обслуговування 

апаратури і технічних засобів оповіщення та телекомунікацій громади, а також 

проведення перевірок їх справності, передбачивши заходи щодо резервного 

електроживлення та дистанційного діагностування їх стану. 

 

6. Рекомендувати Старокостянтинівському відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Хмельницькій області (Сергій СТУЧИНСЬКИЙ) 

забезпечити оповіщення в цілодобовому режимі керівного складу 

Старокостянтинівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Хмельницької області.  

 

7. Рекомендувати Старокостянтинівському районному сектору Головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій області (Сергій ЧИЖ):  

1) налагодити безпосередній зв’язок з об’єктами, де функціонують 

об’єктові системи оповіщення, для забезпечення отримання оперативної 

інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації; 

2) налагодити зв’язок з черговою службою виконавчого комітету міської 

ради та забезпечити оперативне інформування про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайної ситуації; 

3) під час проведення перевірок суб’єктів господарювання в обов’язковому 

порядку перевіряти наявність і працездатність відповідних систем оповіщення, 

про що інформувати виконавчий комітет міської ради.  

 

8. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій громади: 

1) забезпечити встановлення на підпорядкованих підприємствах, установах 

і організаціях, місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних 

пристроїв, електронних інформаційних табло, а також радіотрансляційних 
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точок, ФМ приймачів у службових і виробничих приміщеннях (у тому числі 

навчальних та інтернатних закладах, закладах охорони здоров’я, на 

підприємствах, установах і організаціях, що надають послуги особам з 

інвалідністю та іншим маломобільним групам населення, або за місцем роботи 

зазначених осіб) для передачі інформації з питань цивільного захисту; 

2) забезпечити вчасне доведення на підвідомчих територіях сигналів та 

повідомлень про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій до 

населення; 

3) брати участь у перевірках місцевої автоматизованої системи 

централізованого оповіщення з використанням систем голосового оповіщення 

(гучномовного зв’язку) та інших технічних засобів зв’язку;  

4) не допускати відключення каналів та ліній електрозв’язку, що задіяні 

системами оповіщення, демонтажу сигнально-гучномовних пристроїв (у тому 

числі радіотрансляційних точок) електросирен, електронних інформаційних 

табло, технічних засобів та апаратури оповіщення без відповідного погодження 

з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

5) передбачати видатки на проведення робіт та заходів щодо створення і 

утримання в готовності до використання об’єктових систем оповіщення.  

 

9. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Анатолій 

ПАСІЧНИК), управлінню культурної політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради (Олександр АФАНАСЬЄВ), комунальне некомерційне 

підприємство «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» (Людмила 

ГНАТЮК), комунальне некомерційне підприємство «Старокостянтинівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» (Анатолій ШВЕЦЬ), керівникам 

об’єктів підвищеної небезпеки у межах повноважень:  

1) забезпечити виконання перспективного плану створення об’єктових 

систем оповіщення на об’єктах підвищеної небезпеки та з масовим 

перебуванням людей на 2021-2023 роки, шляхом встановлення на відповідних 

об’єктах гучномовців, систем голосового оповіщення (гучномовного зв’язку), 

інформаційних табло, ФМ приймачів та інших технічних засобів зв’язку; 

2) забезпечити доведення сигналів цивільного захисту та повідомлень про 

виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій до працівників та 

відвідувачів підпорядкованих установ. 

 

10. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та іншим 

виконавцям інформувати про виконання розпорядження відділ з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету 

міської ради щорічно до 01 вересня. 

 

11. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 26 липня 2018 року № 250/2018-р «Про організацію оповіщення про
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загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території                   

м. Старокостянтинів». 

 

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

12 лютого 2021 року № 41/2021-р 

 

 

Перелік 

об’єктів підвищеної небезпеки, місць масового перебування людей, на яких 

створюються і функціонують локальні, спеціальні та об’єктові системи 

оповіщення, а також встановлюються спеціальні технічні засоби попередження 

та інформування населення Старокостянтинівської міської територіальної 

громади 

 

№ 

з/п  

Найменування суб’єкта 

господарювання або об’єкта 

Адреса Примітка 

1 2 3 4 

Спеціальні системи оповіщення 

- - - - 

Локальні системи оповіщення 

1 ДП «Старокостянтинівський 

молочний завод» 

вул. Франка, 47, 

м. Старокостянтинів  

 

2 ТОВ Мегатекс Індастріал» вул. Веснянське шосе, 7, 

м. Старокостянтинів  

 

 

3 ТОВ Старокостянтинівський 

олійноекстраційний завод» 

вул. Франка 55, 

вул. Франка, 67/2, 

м. Старокостянтинів  

 

Об’єктові системи оповіщення 

1 ТОВ «Старокостянтинівська 

база нафтопродуктів» 

вул. Залізнична, 6, 

м. Старокостянтинів  

 

2 Старокостянтинівське 

відділення ПАТ 

«Хмельницькгаз» 

вул. Богуна, 2, 

м. Старокостянтинів  

 

3 АЗС ТОВ «ОЙЛГАЗТРЕЙД» вул. Франка, 2, 

м. Старокостянтинів 

 

4 АГЗС ТОВ «ГАЗ-РЕСУРС» вул. Героїв Небесної Сотні, 

1/11, м. Старокостянтинів 

 

5 АЗС ТОВ «АЙВОР» вул. Ізяславська, 120, 

м. Старокостянтинів 

 

6 АЗС ТОВ «АЙВОР» вул. Грушевського, 1/1, 

м. Старокостянтинів 

 

7 АЗК ТОВ «Вест Петрол 

Маркет» 

вул. Першого Травня ,127, 

м. Старокостянтинів 

 

8 АГНКС ТОВ 

«Укртехінвестгаз» 

вул. Чкалова, 22, 

м. Старокостянтинів 

 

9 Нафтобаза ПП «ТК 

«Сантана» 

вул. Залізнична, 6/1, 

м. Старокостянтинів 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

10 ТОВ «Старокостянтинів 

цукор» 

пров. Гольдфадена, 10, 

м. Старокостянтинів 

 

11 Філія ПАТ «ДПЗКУ» 

«Старокостянтинівський 

елеватор» 

вул. Кривоноса, 1, 

м. Старокостянтинів 

 

12 Веснянська дільниця  

ТОВ «Кононівський 

елеватор» 

вул. Веснянське шосе, 5, 

м. Старокостянтинів 

 

13 Склад мінеральних добрив 

ТОВ «Украгро НПК» 

вул. Веснянське шосе, 1, 

м. Старокостянтинів 

 

14 Котельня 

Старокостянтинівського              

КП «Тепловик» 

вул. Попова, 11/1, 

м. Старокостянтинів 

 

15 Котельня 

Старокостянтинівського                 

КП «Тепловик» 

вул. Миру, 44/3, 

м. Старокостянтинів 

 

16 Котельня 

Старокостянтинівського                 

КП «Тепловик» 

вул. Варчука, 18, 

м. Старокостянтинів 

 

17 Котельня 

Старокостянтинівського                

КП «Тепловик» 

вул. Рудяка, 33, 

м. Старокостянтинів 

 

18 Котельня 

Старокостянтинівського              

КП «Тепловик» 

вул. Острозького, 40/3, 

м. Старокостянтинів  

 

 

19 Котельня 

Старокостянтинівського                   

КП «Тепловик» 

вул. Федорова, 48/3, 

м. Старокостянтинів 

 

20 Котельня 

Старокостянтинівського               

КП «Тепловик» 

вул. Героїв Крут, 5/1, 

м. Старокостянтинів 

 

 

21 Котельня 

Старокостянтинівського                

КП «Тепловик» 

вул. Красовського, 3, 

м. Старокостянтинів 

 

 

22 Котельня 

Старокостянтинівського                  

КП «Тепловик» 

вул. Софійська, 3, 

м. Старокостянтинів  

 

 

23 Котельня 

Старокостянтинівського               

КП «Тепловик» 

вул. Прокопюка, 4, 

м. Старокостянтинів  

 

 

 

24 Котельня                 вул. Героїв чорнобильців, 20,  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 Старокостянтинівського КП 

«Тепловик» 

м. Старокостянтинів  

25 АЗС ТОВ «АЙВОР» с. Пеньки  

26 АЗС ТОВ «АЙВОР» с. Сахнівці а/д 2 категорії 

Житомир - Чернівці 

 

27 АЗС ТОВ «ЕНСЕЛКО 

АГРО» 

с. Сахнівці  

28 АЗС ТОВ «ЕНСЕЛКО 

АГРО» 

с. Григорівка  

29 ПрАТ 

«Старокостянтинівський 

спеціалізований кар’єр» 

с. Красносілка  

30 АЗС ТОВ «ОЙЛГАЗТРЕЙД» автодорога Васьковичі-

Порубне 

 

31 АЗС ПМ ВКП «Лан» автодорога Городище – Рівне - 

Старокостянтинів, 301 км +              

430 м 

 

Спеціальні технічні засоби попередження та інформування 

Заклади освіти 

1 
Бутовецька загальноосвітня 

школа І - ІІІ ступенів 
с. Бутівці 

 

2 
Веснянська загальноосвітня 

школа І - ІІІ ступенів 
с. Веснянка 

 

3 
Великомацевицький НВК 

«ЗОШ І - ІІІ ступенів – ДНЗ» 
с. В. Мацевичі 

 

4 
Великочернятинська НВК 

«ЗОШ І - ІІІ ступенів – ДНЗ» 
с. В. Чернятин 

 

5 

Воронковецька 

загальноосвітня школа І - ІІІ 

ступенів 

с. Воронківці 

 

6 
Губчанський НВК «ЗОШ              

І - ІІІ ступенів – ДНЗ» 
с. Губча 

 

7 
Григорівська  загальноосвітня 

школа І - ІІІ ступенів 

с. Григорівка 

 

 

8 
Іршиківський НВК «ЗОШ             

І - ІІІ ступенів – ДНЗ» 
с. Іршики 

 

9 
Пашковецький НВК «ЗОШ          

І - ІІІ ступенів – ДНЗ» 

с. Пашківці 

 

 

10 
Пеньківський НВК «ЗОШ             

І - ІІІ ступенів – ДНЗ» 
с. Пеньки 

 

11 Радковецький НВК «ЗОШ                  с. Радківці  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 І - ІІІ ступенів – ДНЗ»   

12 
Самчиківська загальноосвітня 

школа І - ІІІ ступенів 
с. Самчики 

 

13 
Сахновецька загальноосвітня 

школа І - ІІІ ступенів 
с. Сахнівці 

 

14 
Стецьківський НВК «ЗОШ       

І - ІІІ ступенів – ДНЗ» 

с. Стецьки 

 

 

15 
Лажівська загальноосвітня 

школа ІІ - ІІІ ступенів 

с. Лажева 

 

 

16 

Малочернятинська 

загальноосвітня школа І - ІІ 

ступенів 
с. Малий Чернятин  

 

17 
Поповецький НВК «ЗОШ І-ІІ 

ступенів – ДНЗ» 

с. Попівці 

 

 

18 
Решнівецький НВК «ЗОШ            

І-ІІ ступенів – ДНЗ» 

с. Решнівка 

 

 

19 
Дошкільний навчальний 

заклад «Капітошка»  
с. Самчики 

 

20 
Дошкільний навчальний 

заклад «Малятко»  
с. Сахнівці 

 

21 
Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 

вул. Острозького, 40, 

м. Старокостянтинів 

 

 

22 
Старокостянтинівський ліцей 

ім. М.С. РУДЯКА 

вул. Миру, 14, 

м. Старокостянтинів  

 

23 
Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3 

вул. Боженка, 2,  

м. Старокостянтинів 

 

24 
Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 4 

вул. Першого Травня, 22, 

м. Старокостянтинів  

 

 

25 
Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 6 

вул. Кожедуба, 4, 

м. Старокостянтинів 

 

26 
Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 7 

вул. Прокопюка, 6, 

м. Старокостянтинів 

 

 

27 
Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 8 

вул. Острозького, 16, 

м. Старокостянтинів  

 

28 

Старокостянтинівський НВК 

«Спеціалізована школа  

І ступеня, гімназія» імені 

Героя України Сергія 

Михайловича Бондарчука 

вул. Ессенська, 4, 

м. Старокостянтинів 

 

 

29 
Дошкільний навчальний 

заклад № 1 

вул. Коліщенська, 2, 

м. Старокостянтинів  

 



 

5 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

30 
Дошкільний навчальний 

заклад № 2 

вул. Пушкіна, 2, 

м. Старокостянтинів 

 

 

31 
Дошкільний навчальний 

заклад № 3 

вул. Федорова, 48, 

м. Старокостянтинів 

 

32 
Дошкільний навчальний 

заклад № 4 

вул. 20 дистанції колії, 10, 

м. Старокостянтинів  

 

33 
Дошкільний навчальний 

заклад № 5 

вул. Бурлуцького, 2, 

м. Старокостянтинів  

 

 

34 
Дошкільний навчальний 

заклад № 6 

вул. Софійська, 5, 

м. Старокостянтинів 

 

35 
Дошкільний навчальний 

заклад № 7 

вул. Франка, 23, 

м. Старокостянтинів 

 

36 
Дошкільний навчальний 

заклад № 8 

вул. Софійська, 15, 

м. Старокостянтинів 

 

37 
Дошкільний навчальний 

заклад № 9 

пров. Гольдфадена, 22, 

м. Старокостянтинів 

 

38 
Дитячо-юнацька спортивна 

школа 

вул. Острозького, 43, 

м. Старокостянтинів 

 

 

39 
Міжшкільний навчально-

виробничий комбінат 

вул. Пушкіна, 54, 

м. Старокостянтинів 

 

 

40 
Старокостянтинівський 

професійний ліцей 

вул. Франка, 35, 

м. Старокостянтинів 

 

 

Заклади культури 

41 
Дитяча музична школа  

ім. М. Кондратюка 

вул. Федорова, 56, 

м. Старокостянтинів  

 

42 
Районний центр культури 

імені Володимира Ножки 

вул. Костянтина Острозького, 

1, м. Старокостянтинів 

 

43 Самчиківська художня школа с. Самчики  

44 
Дитяча художня школа вул. Пушкіна, 7, 

м. Старокостянтинів 

 

Заклади охорони здоров’я 

45 

Комунальне некомерційне 

підприємство 

«Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

вул. Пушкіна, 47, 

м. Старокостянтинів 

 

46 Комунальне некомерційне вул. Пушкіна, 47,  



 

6 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 

підприємство 

«Старокостянтинівський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

м. Старокостянтинів 

 

47 

Самчкиківський будинок - 

інтернат для громадян 

похилого віку та інвалідів 

с. Самчики 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради          підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

12 лютого 2021 року № 41/2021-р 

 

 

Перспективний план 

створення об’єктових систем оповіщення на об’єктах підвищеної небезпеки та з 

масовим перебуванням людей на 2021 – 2023 роки 

 

№ 

з/п 
Найменування заходів Виконавець 

Строк 

виконання 
Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Організація взаємодії з 

керівниками закладів охорони 

здоров’я, які мають ліжковий 

фонд, підприємств, установ і 

організацій, що надають 

послуги особам з 

інвалідністю та 

маломобільним групам 

населення, або за місцем 

роботи зазначених осіб, 

промислових підприємств, 

вузлових залізничних станцій, 

забезпечення контролю за 

створенням об’єктових 

систем оповіщення 

Відділ з питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради, управління 

соціального 

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Протягом 

2021 року 

 

2 Розроблення та затвердження 

нормативно-технічної 

документації щодо 

функціонування та 

впровадження 

автоматизованих систем 

централізованого оповіщення 

про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Управління з 

питань 

цивільного 

захисту 

населення 

Хмельницької 

обласної 

державної 

адміністрації, 

виконавчий 

комітет 

Старокостянти-

нівської міської 

ради  

Протягом 

2021 року 

 

3 Визначення порядку 

оповіщення населення через 

місцеві засоби масової  

Відділ з питань  

надзвичайних 

ситуацій та  

Протягом 

2021 року 

 



 

2 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 інформації незалежно від 

форми власності, розроблення 

повідомлень на окремих 

електронних або оптичних 

носіях інформації та в 

паперовому вигляді, 

зберігання пакетів з паролями і 

відгуками 

цивільного 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради, Центр 

телекомунікацій-

них послуг                    

№ 151 СЛД 

м. Старокостянти- 

нів Хмельниць-

кої філії ПАТ 

«Укртелеком» 

  

4 Забезпечення встановлення на 

підприємствах, установах і 

організаціях, місцях масового 

перебування людей сигнально-

гучномовних пристроїв, 

електронно-інформаційних 

табло, а також 

радіотрансляційних точок у 

службових і виробничих 

приміщеннях (у тому числі 

навчальних та інтернатних 

закладах, закладах охорони 

здоров’я, на підприємствах, в 

установах і організаціях, що 

надають послуги особам з 

інвалідністю та іншим 

маломобільним групам 

населення, або за місцем 

роботи зазначених осіб) для 

передачі інформації з питань 

цивільного захисту 

Підприємства, 

установи і 

організації міста, 

незалежно від 

форми власності, 

об’єкти з масовим 

перебуванням 

людей 

Протягом 

2021 - 2023 

років 

 

5 Узгодження з виконавчим 

комітетом 

Старокостянтинівської міської 

ради, у разі реорганізації, 

зміни форми власності або 

власників підприємств, 

установ і організацій, передачу  

Центр 

телекомунікацій-

них послуг № 151 

СЛД                                

м. Старокостянти-

нів 

Хмельницької  

Протягом 

2021 - 2023 

років 

 



 

3 

Продовження додатка 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради           підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 

1 2 3 4 5 

 апаратури та технічних засобів 

оповіщення з обов’язковим 

наданням акта приймання-

передачі та акта, що 

підтверджує їх технічну 

готовність до використання 

філії 

«Укртелеком» 

ПАТ 

  

6 Здійснення практичних заходів 

з розбудови,реконструкції та 

технічної модернізації місцевої 

автоматизованої системи 

централізованого оповіщення 

про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайних 

ситуацій 

Виконавчий 

комітет 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

Протягом 

2022 - 

2023 років 

 


