
 

Заява 
Верхнянська сільська  рада категорично засуджує агресію російської федерації  проти України 
і закликає до негайного її припинення та виведення усіх військ з території України! 
24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну під абсурдним приводом тотальної 
«денацифікації» та «демілітаризації» суверенної, незалежної та демократичної держави. 
Відтоді російські сили нищать нашу державу, руйнують міста і села, вбивають і катують 
наших громадян. 
Російське вторгнення спричинило одну з найбільших гуманітарних криз у Європі з часів 
Другої світової війни не тільки через сам факт ведення війни в мирних українських містах, а 
й шляхом цілеспрямованого руйнування цивільної інфраструктури та житлових районів. Деякі 
українські міста зрівняні з землею, багато знаходяться на межі гуманітарної кризи й терміново 
потребують створення «гуманітарних коридорів» для евакуації цивільного населення. 
З початком війни російська федерація порушила невід’ємне право кожної дитини – право на 
життя, гарантоване Конвенцією ООН. Через напад загарбника  нині  всі права українських 

дітей порушені повністю. Бо виявилося, що для росії всі ці права не мають жодного значення. 
А близько чотирьох мільйонів – половина наших дітей! – стали вимушеними переселенцями: 
у них більше немає звичного дому, а доля багатьох взагалі невідома. 
Однією з найбільших небезпек нинішньої ситуації є ядерна безпека. Наразі Запорізька 
АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі, що складається з 6 енергетичних блоків, 
контролюються російськими силами. Це ставить під загрозу не тільки Європу, але і весь світ, 
оскільки наслідки катастрофи будь-якого з цих ядерних об’єктів навіть неможливо 
передбачити. 
Російська агресія має згубний вплив на світову продовольчу безпеку та погіршує гуманітарну 
ситуацію в багатьох країнах через руйнування сільськогосподарської інфраструктури і 
блокування торговельної діяльності в акваторії Чорного та Азовського морів. Це все значною 
мірою підриває глобальні цілі сталого розвитку. 
Визнаючи, що військові дії російської федерації на суверенній території України мають 
масштаб, небачений у Європі протягом десятиліть, 141 держава світу підтримала резолюції 
ГА ООН з вимогами до рф стосовно припинення агресії проти України. 
Ворог повинен розуміти, що наша армія – це не 300, 400 чи 500 тисяч. Наша армія – це 40 млн 
громадян України. І наша армія з кожним днем стає більшою, бо весь вільний світ починає 
розуміти, що це є боротьба двох систем – системи тоталітаризму і системи демократії. Цілий 
світ повинен розуміти, якщо ми не зупинимо ворога тут, то він піде далі. Тому маємо бути 
одною силою, яка нанесе нищівний удар ворогу, щоб він забув про агресію на наступні роки. 
У ці важкі часи ми, депутати Верхнянської сільської  ради – представники Верхнянської  
територіальної громади, звертаємось до міжнародних партнерів та осіб, які приймають 
рішення, із закликом твердо діяти проти російської агресії,приймати мудрі, виважені рішення 
задля територіальної цілісності та незалежності України. 
Перемога буде за нами! Єдність зусиль в протистоянні агресору зробить цю перемогу 
швидкою та переконливою ! 
Слава Україні! 
  

Схвалено на 23 сесії Верхнянської сільської ради восьмого демократичного скликання 
05.05.2022року 

 

 



ПЛАН 

дій Верхнянської сільської ради під час збройної агресії Російської Федерації проти України 

 

№ з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

1 
Визначення місця розташування резервного штабу 
Верхнянської сільської ради на час тимчасової окупації 

Виконавчий  комітет невідкладно 

2 

Забезпечення безперебійної роботи виконавчого апарату 
Верхнянської сільської ради, зокрема організація роботи 
такої ради в місці розташування резервного штабу або 
дистанційно 

Виконавчий  комітет невідкладно 

3 

Забезпечення збереження документів Верхнянської 
сільської ради, комунальних підприємств, установ та 
організацій, особових справ працівників, особистих 
ключів кваліфікованих електронних підписів та печаток, 
жорстких дисків та інших носіїв інформації, печаток 
юридичних осіб, рухомих культурних цінностей, 
документів національного архівного фонду тощо або їх 

своєчасне знищення з метою виключення можливості 
захоплення представниками держави-агресора 

  Керівники підрозділів ТГ, 
керівники підприємств, установ 

та організацій 

Верхнянської ТГ 

невідкладно 

4 

Створення реєстрів безвісти зниклих жителів 

територіальної громади, накопичення даних про знищене 
та пошкоджене комунальне майно, визначення 
відповідальних за ведення зазначених реєстрів під час 
бойових дій та/чи тимчасової окупації 

Виконавчий  комітет протягом однієї доби 

5 

Звільнення працівників Верхнянської сільської ради, 

комунальних підприємств, установ та організацій у разі 
невиконання ними своїх посадових обов’язків (крім 
випадків відсутності можливості дістатися  до робочого 

Головний спеціаліст з кадрової 
роботи та  нагород, керівники 

підприємств, установ та 
організацій 

протягом однієї доби 



місця) та /або переходу на бік ворога (з інформуванням 
відповідних правоохоронних органів  про випадки такого 
переходу) 

6 

Установлення відповідним розпорядчим документом 
факту простою в разі неможливості виконання 
повноважень Верхнянської сільської ради, виконання 
своїх функцій комунальними підприємствами, установами 
та організаціями, а також забезпечення можливості 
залучення працівників зазначених органів у разі потреби 
для виконання інших визначених завдань. 

Виконавчий  комітет, керівники 
підприємств, установ та 

організацій 

протягом однієї доби 

7 

Інформування жителів Верхнянської територіальної 
громади про стійкість державної влади в Україні та 
кримінальну відповідальність за вчинення діянь, 

передбачених статтями 109, 110, 111 та 1111 

Кримінального кодексу України. 

Виконавчий  комітет невідкладно 

8 

Підготовка за участю Верхнянської територіальної 
громади переліку закладів охорони здоров’я комунальної 
власності, в яких можливо забезпечити: 

- створення умов для переміщення хірургічних  

відділень, відділень реанімації та інтенсивної терапії, 
операційних до укриття чи підвальних приміщень у разі 
виникнення такої необхідності; 

- зберігання необхідної кількості лікарських засобів та 
медичних виробів згідно з «Рекомендаціями щодо 

кількості лікарських засобів та медичних виробів» 

- зберігання і подальшу видачу препаратів інсуліну та 
левотироксину із розрахунку запасу місячної потреби, а 
також інших лікарських засобів аптечного сегмента за 

Виконавчий комітет,КНП 
ЦПМСД 

невідкладно 



можливості; 
- перевезення хворих з нирковою недостатністю, що 

потребують процедури гемодіалізу, до більш безпечних 
регіонів 

9 

Забезпечення відповідної логістики, визначення складів 
зберігання гуманітарної  допомоги і забезпечення 
інформування жителів Верхнянської територіальної 
громади; забезпечення регулярного інформування 
населення уповноваженими особами про стан справ у 
територіальній громаді, а також про канали та способи 
отримання новин і суспільно необхідної інформації у разі 
окупації  

Виконавчий комітет постійно 

10 

Забезпечення об’єктів фонду захисних споруд цивільного 
захисту у яких здійснюється укриття населення, 
спеціальним обладнанням, майном, інвентарем, 
інструментами, лікарськими засобами та медичними 
виробами, автономними генераторами живлення 
електроенергією (у разі їх відсутності), резервом води, 
продовольства та іншими засобами, необхідними для 
безпечного укриття, засобами зв'язку (доступність 
мобільного зв'язку та Інтернету) відповідно до Вимог щодо 
утримання та експлуатації захисних споруд цивільного 
захисту, затверджених наказом МВС від 9 липня 2018 р. № 
579, та згідно з Рекомендаціями щодо підготовки захисних 
споруд цивільного захисту для укриття населення 

Виконавчий комітет у разі необхідності 

11 

Визначення резервів спецтехніки, зокрема; кранів, 
бульдозерів, тракторів, автоцистерн (для питної та 
технічної води, пального), мобільних шиномонтажних 

Виконавчий комітет, 
підприємства незалежно від 

форми власності 

постійно 



пунктів, пневмоножиць, забезпечення стаціонарних 
шиномонтажних пунктів автономними генераторами 
електроенергією 

12 
Створення резерву пально-мастильних матеріалів та 
забезпечення його розподілу 

Виконавчий комітет постійно 

13 

Створення запасу продуктів харчування, кормів для 
тварин, ветеринарних лікарських засобів, забезпечення їх 
розподілу з урахуванням отриманої гуманітарної 
допомоги 

Виконавчий комітет постійно 

14 

Забезпечення доставления необхідних лікарських засобів 
та медичних виробів населенню силами безпеки та 
оборони 

Виконавчий комітет,КНП 
ЦПМСД 

постійно 

15 

Організація у разі виникнення надзвичайних ситуацій 
проведення рятувальних, інших невідкладних та аварійно-

відновлювальних робіт (призначення керівника робіт, 
залучення необхідних сил і засобів, проведення евакуації) 

Виконавчий комітет,комісія з 
питань ТЕБ і НС 

у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій

16 

Уточнення наявних сил цивільного захисту, забезпечення 
у разі потреби їх доукомплектування особовим складом, 
технікою та засобами 

Виконавчий комітет, комісія з 
питань ТЕБ і НС 

постійно 

17 

Створення добровільних формувань цивільного захисту 
для проведення невідкладних робіт, пов’язаних з 
розбиранням великої кількості завалів зруйнованих 
житлових будинків та інших будівель 

Виконавчий комітет ,комісія з 
питань ТЕБ і НС 

постійно 

18 

Проведення завчасної евакуації населення, матеріальних і 
культурних цінностей у разі загрози виникнення збройних 
конфліктів (із районів можливих бойових дій у безпечні 
райони)  

Виконавчий комітет,комісія з 
питань евакуації 

у разі необхідності 



19 

Забезпечення продовження надання медичних послуг 
населенню згідно з Алгоритмом роботи закладу охорони 
здоров’я в умовах тимчасової окупації 

Виконавчий комітет,КНП 
ЦПМСД 

постійно 

20 

Забезпечення продовження надання освітніх послуг з 
можливістю дистанційного залучення закладів освіти, що 
розміщені на території Верхнянської сільської ради, згідно 
з Алгоритмом роботи закладів освіти в умовах тимчасової 
окупації 

Виконавчий комітет,відділ  
освіти 

постійно 

21 

Забезпечення продуктами харчування та  гігієнічними 
засобами (без вчинення дій передбачених статтею 1111 

Кримінального кодексу України) 

Виконавчий комітет постійно 

22 

Визначення кількості палива, необхідної для відновлення 
діяльності критичної інфраструктури, та забезпечення 
його доставки 

Виконавчий комітет невідкладно 

 

 

 

 

 Секретар    ради                                              Марія  Ситник 

  


