
ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок оповіщення та інформування  у разі порушення роботи системи 

життєзабезпечення 
 

Враховуючи наростаючі системні обстріли та ураження об’єктів критичної 
інфраструктури області, зокрема енергозабезпечення, та необхідність за умов повного 
відключення електроенергії (блекауту) проведення оповіщення та інформування 
населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, повітряних тривог, 
евакозаходів і відповідних дій населення, коли зробити це існуючими засобами 
системи оповіщення буде не можливо, використовувати для цих потреб транспортні 
засоби, обладнані гучномовцями, ГУ НП та ГУ ДСНС у Житомирській області (а 
також органів місцевого самоврядування (за наявності). 

 
Для цього встановити наступний порядок оповіщення та інформування: 
1. Після отримання оперативно-черговою службою пункту управління 

начальника обласної військової адміністрації від оперативно-чергової служби 
державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС інформації про 
повітряні тривоги, загрозу чи виникнення інших надзвичайних ситуацій тощо 
негайно передавати діючими каналами та засобами зв’язку відповідне повідомлення 
оперативно-черговим службам ГУ НП та ГУ ДСНС у Житомирській області для 
залучення спеціальних транспортних засобів, обладнаних гучномовцями, за 
заздалегідь узгодженими маршрутами у містах, селищах і селах, де дислокується така 
авто техніка, і ретрансляції відповідних повідомлень про існуючі загрози та відбої цих 
загроз.  

2. Тексти повідомлень готуються завчасно Департаментом з питань 
цивільного захисту населення та оборонної роботи обласної військової адміністрації, 
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та 
записуються на окремих електронних або оптичних носіях інформації та дублюються 
в паперовому вигляді. 

3. Тривалість звучання повідомлень, що передаються технічними засобами 
мовлення, повинна становити не менше п’яти хвилин, у разі потреби вони 
повторюються через кожні 10-15 хвилин. Зазначені повідомлення повинні містити 
інформацію про характер та місце загрози виникнення або виникнення надзвичайної 
ситуації, можливу зону надзвичайної ситуації, заходи безпеки. 

4. Для привернення уваги перед доведенням до населення інформації про 
загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації передається 
попереджувальний сигнал “Увага всім”, а саме уривчастий звуковий сигнал.     
Попереджувальний сигнал “Увага всім” передається гучномовними (сигнально-
гучномовними) пристроями транспортних засобів ГУ НП та ГУ ДСНС у 
Житомирській області. Тривалість звучання попереджувального сигналу становить 5-
10 хвилин. 

5. Після попереджувального сигналу здійснюється трансляція відповідних 
повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, способів 
та дій захисту від неї. 

 
Рада оборони Житомирської області                            28 листопада 2022 року. 


