
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 12.05.2022 р. № 938
м. Вінниця

Про встановлення режимів функціонування 
територіальної автоматизованої системи 
централізованого оповіщення населення
Вінницької міської територіальної громади

Враховуючи запроваджений на території України воєнний стан, керуючись 
статтями 30 та 31 Кодексу цивільного захисту України, частиною 1 статті 52 та 
частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити на території Вінницької міської територіальної громади наступні 
режими функціонування територіальної автоматизованої системи централізованого 
оповіщення населення:
1.1. Звичайний режим, в якому сигнали оповіщення передаються за допомогою 
апаратури оповіщення на базі обладнання «DIGITEX», а також через обладнання 
МКП-ІТА «ВІТА» та КП «РК «Місто над Бугом».
1.2. Резервний режим, який запроваджується у разі виходу з ладу апаратури 
оповіщення на базі обладнання «DIGITEX». У зазначеному режимі застосовується 
основне та резервне обладнання КП «РК «Місто над Бугом», за допомогою якого 
здійснюється термінове інформування населення.
2. З метою отримання термінових повідомлень від FM радіостанції «Місто над 
Бугом» (на частоті 101,8 МГц) і забезпечення своєчасного оповіщення та 
оперативного інформування населення Вінницької МТГ в резервному режимі, 
керівникам підприємств, установ, організацій, управляючим компаніям, 
управителям, незалежно від форми власності та підпорядкування (за погодженням з 
співвласникам багатоквартирних житлових будинків), головам ОСББ, розташованих 
на території Вінницької міської територіальної громади, придбати у необхідній 
кількості портативні радіоприймачі FM діапазону з автономним живленням та 
електромегафони.



3. З метою отримання термінових повідомлень від FM радіостанції «Місто над 
Бугом» (на частоті 101,8 МГц) про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, а 
також про порядок дій у разі виникнення небезпеки, рекомендувати мешканцям 
Вінницької міської територіальної громади придбати в торгівельній мережі 
портативні радіоприймачі FM діапазону з автономним живленням.
4. Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради, старостам 
старостинських округів, головам квартальних комітетів, управляючим компаніям, 
управителям, головам ОСББ, довести пункт 3 даного рішення до населення 
Вінницької міської територіальної громади.
5. Профільним структурним підрозділам міської ради довести пункт 2 даного рішення 
до керівників підприємств, установ та організацій Вінницької міської територіальної 
громади.
6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                                   Сергій МОРГУНОВ 



Департамент цивільного захисту

Заступник директора департаменту

Осадчук Олена Вікторівна


