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Шановний пане Назарій!

У Київській обласній державній адміністрації розглянуто Ваш запит на 

інформацію, зареєстрований від 04.02.2022 № Н-38/01-23 щодо переліку дій, 
виконаних владою на фоні загрози війни, про що, в межах компетенції, 
повідомляємо.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», публічна інформація – це відображена та задокументована 

будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 

створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів 

владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 

Законом.
На виконання положень Кодексу цивільного захисту України в Київській 

області та у всіх районних державних адміністраціях розроблені Плани цивільного 

захисту на особливий період (інформація з обмеженим доступом), окремим 

розділом якого є евакуація населення. 
Згідно зі статтею 32 «Укриття населення у захисних спорудах цивільного 

захисту» Кодексу цивільного захисту України, для визначення місць укриття 

населення вживається термін «захисні споруди цивільного захисту», до яких 

належать сховища, протирадіаційні укриття та швидкоспоруджувані захисні 
споруди цивільного захисту.

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 «Деякі питання використання 

захисних споруд цивільного захисту», наказу МВС від 09.07.2018  № 579 «Про 

затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд 

цивільного захисту», в Київській області, з метою укриття населення та його 

захисту від негативного впливу надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру, створено та функціонує фонд захисних споруд цивільного 

захисту. 
До компетенції Київської обласної державної адміністрації належать питання 

створення та ведення загального обліку фонду захисних споруд цивільного 

захисту (далі – ЗСЦЗ) Київської області на підставі документальних обліків ЗСЦЗ, 
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які ведуть місцеві органи виконавчої влади та первинних обліків, які ведуть 

балансоутримувачі ЗСЦЗ. 
Узагальнені відомості за область щодо точних місць розташування, стану 

готовності ЗСЦЗ, їх ємності та площ є інформацією з обмеженим доступом. 
Питання щодо створення, постановки на облік, утримання фонду ЗСЦЗ 

(підтримання їх в готовності до використання за призначенням, обладнання, 
забезпечення засобами та майном, проведення ремонтів і т. ін.), використання його 

в мирний час, зняття ЗСЦЗ з обліку, переведення до тих чи інших категорій тощо, 
належать до сфери діяльності районних держадміністрацій, виконавчих комітетів 

сільських, селищних, міських рад та суб’єктів господарювання.
Інтерактивна карта місць розташування захисних споруд, інформація про їх                                         

балансоутримувачів та відповідна контактна інформація є в режимі вільного 

доступу на офіційному сайті Київської обласної державної адміністрації 
koda.gov.ua у темі для «ГРОМАДСЬКОСТІ» у розділі «Відкриті дані» підрозділі 
«Укриття» вкладення «Карта укриття населення Київської області», а також на 

офіційних сайтах райдержадміністрацій та новоутворених міських, селищних та 

сільських територіальних громад області, на територіях яких розташовані захисні 
споруди цивільного захисту. 

Інформацію щодо укомплектованості окремих ЗСЦЗ матеріально-технічними 

засобами та устаткуванням життєзабезпечення можна отримати за зверненнями до 

районних держадміністрацій, виконавчих комітетів сільських, селищних, міських 

рад та суб’єктів господарювання, на обліку яких перебувають ЗСЦЗ. 
Для оповіщення населення Київської області про виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, чи будь-яких інших загроз, 
застосовується система оповіщення. 

З отриманням команд на оповіщення від загальнодержавної системи 

оповіщення (ДСНС України) чи від керівництва області, оперативно-чергова 

служба Київської облдержадміністрації із застосуванням апаратури оповіщення 

доводить повідомлення про ту чи іншу подію до оперативно-чергових служб 

відділень Національної поліції, які оповіщають керівництво районів та громад.
Також передбачено оповіщення населення області за допомогою 

електросирен та сигнально-гучномовних пристроїв, на які для привернення уваги 

передається сигнал «Увага всім!» (уривчасте звучання сирени), а потім 

транслюється та чи інша інформація. 
Радіоточки можуть бути застосовані для оповіщення лише при наявності 

працездатних радіотрансляційних вузлів (власність АТ «Укртелеком»)                          
в районах та громадах. 

Інформуємо що, комплектування загонів територіальної оборони належить до 

повноважень Київського обласного центру комплектування та соціальної 
підтримки.

З повагою

Перший заступник голови                                             Дмитро НАЗАРЕНКО
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