
 

 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ 
 

 

від  08  липня  2022  року                                          №  46 

 

 

Про затвердження Алгоритму 

дій працівників виконавчих органів  

Кропивницької міської ради  

при сигналі „Повітряна тривога” 

 

 

Керуючись статтями 42, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, Законом України „Про правовий режим воєнного стану”,                                                

статтею 32 Кодексу цивільного захисту України: 

 

1. Затвердити Алгоритм дій працівників виконавчих органів 

Кропивницької міської ради при сигналі „Повітряна тривога” згідно з додатком. 

 

          2. Покласти на керівників виконавчих органів відповідальність за 

евакуацію підпорядкованих працівників з робочих місць на час дії сигналу 

„Повітряна тривога”. 

 

 3. Попередити працівників виконавчих органів міської ради про                                 

їх персональну відповідальність за дотримання порядку укриття на час                                          

дії сигналу „Повітряна тривога”. 

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих 

органів ради        Олександр МОСІН 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сергій Коваленко  35 83 18 



 

 

 

 

  Додаток 

  до розпорядження міського голови 

08  липня  2022  року  №  46 

 

 

АЛГОРИТМ 

дій працівників виконавчих органів Кропивницької міської ради 

при сигналі „Повітряна тривога”  

 

 1. Працівники виконавчих органів Кропивницької міської ради                             

після надходження сигналу „Повітряна тривога” (звучання сирен тривалістю                               

до 20 хвилин, надходження повідомлення на мобільний застосунок або один із 

месенджерів через інтернет мережу) зобов’язані: 

- припинити робочий процес; 

- знеструмити в робочому кабінеті електроприлади та обладнання, 

вимкнути освітлення (за необхідності); 

- зберігати спокій, не спричиняти виникнення паніки; 

- перед виходом із кабінету перевірити, чи не залишилися в ньому 

співробітники або відвідувачі; 

- у найкоротший час залишити робоче місце та прослідувати до укриттів, 

що розташовані в підвальних приміщеннях будівель міської ради, Центру 

надання адміністративних послуг міста „Прозорий офіс” або до найближчих 

укриттів. 

 

 2. Після надходження сигналу „Відбій повітряної тривоги” (звучання 

сирен тривалістю до 5 хвилин, надходження повідомлення на мобільний 

застосунок або один із месенджерів через інтернет мережу) працівники 

виконавчих органів Кропивницької міської ради повинні залишити укриття                      

і в найкоротший термін повернутися на свої робочі місця. 

 

 

 

Начальник відділу з питань  

надзвичайних ситуацій та  

цивільного захисту населення          Сергій КОВАЛЕНКО 
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