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з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової)

Що

настає

доведення  рішення стосовно прихованої мобілізації

з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях

Особливий період

інших  державних  органів, органів місцевого  самоврядування,  Збройних  

Сил  України,  інших військових формувань, сил ЦЗ, підприємств, установ і  

організацій,  а  також  виконання  громадянами  України   свого 

конституційного  обов'язку щодо захисту Вітчизни,  незалежності та 

територіальної  цілісності  України

Період функціонування національної 

економіки, органів  державної  влади, 

охоплює час мобілізації, воєнний час
і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій



Особливий правовий режимВоєнний стан

вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи 

загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її 

територіальній цілісності

НАДАННЯ ВІДПОВІДНИМ ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ВІЙСЬКОВОМУ

КОМАНДУВАННЮ ТА ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ, 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДВЕРНЕННЯ ЗАГРОЗИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ТИМЧАСОВЕ, ЗУМОВЛЕНЕ ЗАГРОЗОЮ, ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І

СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ТА ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЮРИДИЧНИХ

ОСІБ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ СТРОКУ ДІЇ ЦИХ ОБМЕЖЕНЬ

передбачає



Керівництву районної державної адміністрації

силами місцевого підрозділу територіального органу НП України в області посилення охорони органів 

державної влади, об'єктів економіки які мають стратегічне значення та тих які забезпечують життєдіяльність 

населення

Негайно організувати:

приведення в готовність  територіальних формувань та спеціалізованих служб ЦЗ

приведення в готовність до використання наявних захисних споруд ЦЗ (з урахуванням найпростіших укриттів та 

споруд подвійного призначення) 

із залученням селищних (сільських) голів, сил підприємств зв'язку, мобільних операторів, місцевого підрозділу 

територіального органу НП України в області, громадських організацій інформування населення про обстановку 

та заходи безпеки

Проведення засідання місцевої комісії з питань ТЕБ і НС з питань введення в дію заходів, які визначені 

планом ЦЗ на особливий період 

цілодобове чергування осіб керівного складу органів державної влади, об'єктів економіки які мають стратегічне 

значення та тих які забезпечують життєдіяльність населення

припинення занять в навчальних закладах та відправлення дітей до місць їх проживання 



Керівництву виконавчого комітету міської ради

силами місцевих підрозділів територіального органу НП України в області посилення охорони органів 

державної влади, об'єктів економіки які мають стратегічне значення та тих які забезпечують життєдіяльність 

населення

Негайно організувати:

приведення в готовність наявних захисних споруд ЦЗ (з урахуванням найпростіших укриттів та споруд 

подвійного призначення) 

з залученням сил підприємств зв'язку, мобільних операторів, місцевих підрозділів територіального органу НП 

України в області, громадських організацій інформування населення про обстановку та заходи безпеки

Проведення засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС з питань введення в дію заходів, які 

визначені планом ЦЗ на особливий період 

цілодобове чергування осіб керівного складу органів місцевого самоврядування, об'єктів економіки які мають 

стратегічне значення та тих які забезпечують життєдіяльність населення

припинення занять в навчальних закладах та відправлення дітей до місць їх проживання 



Керівництву виконавчого комітету ОТГ (селищної, сільської ради)

силами виконавчого комітету з залученням дільничних місцевого підрозділу територіального органу НП України 

в області посилення охорони об'єктів економіки які мають стратегічне значення та тих які забезпечують 

життєдіяльність населення

Негайно організувати :

приведення в готовність до використання наявних захисних споруд ЦЗ (з урахуванням найпростіших укриттів та 

споруд подвійного призначення) 

через сільську телефонну мережу, мережу мобільних операторів, подвірний обхід інформування населення про 

обстановку та заходи безпеки (з залученням депутатів відповідної ради, дільничного місцевого підрозділу 

територіального органу НП України в області, громадських організації тощо)

Проведення засідання місцевої комісії з питань ТЕБ і НС з питань введення в дію заходів, які визначені 

планом ЦЗ на особливий період 

цілодобове чергування осіб керівного складу відповідної ради, об'єктів економіки які мають стратегічне 

значення та тих які забезпечують життєдіяльність населення

припинення занять в навчальних закладах та відправлення дітей до місць їх проживання 


