
                                                                                      

 

                                                                         

                                                       У К Р А Ї Н А 
  ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

   ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
06 липня  2022 року                                                                                         № 53               

с.Тупичів 

 
Про  організацію укриття населення  
територіальної громади на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацій  

 

      Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 
2022 року  № 64/2022 « Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого 
Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»,   відповідно до 
доручення Прем’єр-міністр України від 10.06.2022 № 1452/0/1-22, доручення 
начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.06.2022 №01-

01-05/2814 та № 01-01-05/3156 від 04 липня 2022 року, на підставі пункту 3 
статей 36 та 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з 
метою створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти, 
збереження життя і здоров’я учасників освітнього  процесу та забезпечення 
захисту жителів громади,  виконавчий комітет  Тупичівської  сільської ради      
в и р і ш и в: 

1. Рекомендувати : 
1) Керівникам підприємств, установ, закладів та організацій з масовим 

перебуванням людей, забезпечити, можливість укриття для  працівників, 

населення, та  учасників освітнього процесу в захисних  спорудах 
цивільного захисту, розташованих на прилеглих територіях,  які 
знаходяться на їх балансоутриманні. 

2) Керівникам підприємств, установ, закладів та організацій, які не мають 
захисних споруд:  
2.1.Визначити та підготувати  найпростіші  укриття (безпечні місця) на 

      інших підприємствах  для укриття свого персоналу та учасників 

      освітнього процесу за  погодженням з керівником певної установи. 
     2.2. Визначити  маршрути руху  та розмістити показчики до укриття; 
     2.3. Вжити додаткових заходів для забезпечення місць укриття майном, 
            водою, запасом продуктів харчування тривалого зберігання,  
            медикаментами, місцями для сидіння, штучним освітленням,  
            автономним електропостачанням,  первинними засобами 



               пожежогасіння, облаштувати вентиляційні отвори, окремі  
               приміщення для санвузлів або виносними баками для нечистот, 
                 іншим необхідним інвентарем та  по можливості підключенням  до 

                Інтернету чи іншими засобами зв’язку.   

          2.4. В разі оголошенння «Повітряної тривоги» призупинити роботу,  

                 освітній процес та рухатись  до укриття.  
2. Відповідальному з питань цивільного захисту по Тупичівській сільській 

 раді  організувати інформування населення про місця для укриття.  

3.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на сільського голову,   

а в разі її відсутності на виконуючого обов’язки сільського голови. 
 

 

 

    В.о. сільського  голови                                           Тетяна ПОЛЕГЕНЬКО 


