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Аналіз  

діяльності органів управління та сил ЦЗ м.Миколаєва  

 за 2018 р. 

 

Діяльність органів управління та сил ЦЗ м.Миколаєва в 2018 р. 

спрямовувалась на забезпечення виконання розпорядження Миколаївської 

обласної державної адміністрації від 01.02.2018 № 23-р «Про основні завдання 

цивільного захисту Миколаївської області на 2018 рік» та розпорядження 

міського голови від 21.02.2018 № 29р “Про планування та реалізацію основних 

завдань і заходів цивільного захисту м.Миколаєва на 2018 рік”. 

Головним завданням з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 

2018 рік вважалося розроблення конкретних завдань та заходів щодо реалізації 

державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення 

і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час та в особливий 

період. 

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосереджувались на: 

- забезпеченні готовності до дій Миколаївської міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Миколаївської області (далі – ЄДС ЦЗ); 

- проведенні попереджувальних заходів у сфері захисту населення, 

техногенної та пожежної безпеки, з метою зниження ризиків виникнення 

надзвичайних ситуації (далі – НС) та зменшення людських і матеріальних 

втрат; 

- розвитку створеного потенціалу засобів захисту населення, накопичення 

матеріальних резервів, призначених для попередження та ліквідації НС; 

- підтриманні у постійній готовності міської системи централізованого 

оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її 

модернізації та забезпечення функціонування; 

- забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів заходів 

цивільного захисту; 

- розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на безаварійне 

функціонування потенційно небезпечних об’єктів, систем життєзабезпечення 

міста; 

- підготовці та навчанні осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ. 

Виконання заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної 

політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування 

на них, вважалося одним із пріоритетних завдань органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм 

власності і підпорядкування. 
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Планування попереджувальних заходів. 

 

 

 З метою забезпечення гарантованого рівня захисту населення, 

запобіганню виникненню НС у 2018 році: 

 1. Відпрацьовувались заходи щодо недопущення  надзвичайних ситуацій 

внаслідок погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період 2018-2019 

років. 

 2. Виконувались заходи відповідно розпорядження голови Ради оборони 

Миколаївської області від 28.11.2018 р. №1/18 “Про заходи щодо 

запровадження правового режиму воєнного стану на території Миколаївської 

області”  

 3. Поповнено міський матеріальний резерв на суму 3 235 072 грн.  

 4. Здійснювався контроль за утриманням та станом готовності ЗС ЦЗ та 

підвальних приміщень, які можливо використовувати для укриття населення. 

Перевірено 200 ЗС ЦЗ, визначено 445 підвальних приміщень для укриття 

населення на випадок виникнення НС, загальною місткістю на 242549 осіб.   

  Проведено роботу з технічної інвентаризації 169 захисних споруд, що 

складає 76% (комунальної власності на 99%) .  

 5. Відповідно до вимог наказу МВС України від 10.04.2017 № 301 

вживалися заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах. 

 6. Забезпечено ремонт та експлуатаційно-технічне обслуговування 

системи оповіщення та зв'язку ЦЗ, розташованої на території міста. Згідно з 

рішенням виконавчого комітету ММР від 11.04.2014 № 341 “Про погодження 

встановлення гучномовців по вулицям м. Миколаєва, організацію оповіщення і 

зв'язку у надзвичайних ситуаціях та трансляції інформаційних програм”. 

Встановлено 168 вуличних гучномовців.  

 7. Управлінням з питань НС та ЦЗН ММР розроблено Програма 

створення страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки. 

Зазначена Програма  прийнятий рішенням Миколаївської міської ради від 

30.11.2017 № 29/4. 

 8. Для забезпечення засобами радіаційного і хімічного захисту 

працівників органів місцевого самоврядування та непрацюючого населення, яке 

проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, відповідно до  рішенням 

Миколаївської міської ради від 23.12..2016 №13/15 «Про затвердження міської 

цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 

2017-2019 роки» в поточному році придбано: 

 - протигази ГП-7 в кількості 110 од. ; 

 - респіратори РУ-60м з коробкою В1Р1 в кількості 79 од.  

 9. Відповідно до Постанови КМУ від 26.06.2013 № 443 проведено 320 

спеціальних об'єктових навчань (тренувань) з питань ЦЗ. 

 10. Організовано підготовку та проведення “Дня цивільного захисту”, 

“Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності”, “Тижня безпеки дитини” у 

професійно-технічних, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах 

міста. 
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 11. Проведено контрольну перевірку стану реалізації державної політики 

у сфері ЦЗ та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки 

комісією ДСНС України.  

 12. Забезпечено аварійно-рятувальним  обслуговуванням територію міста 

та потенційно небезпечні об'єкти, які знаходяться у комунальній власності 

міста. 

 13. Забезпечено функціонування мережі радіаційного спостереження, яка 

дозволяє своєчасно отримувати інформацію щодо радіаційного фону в місті з 

17 об'єктів. 

 14. Здійснювались заходи щодо протидії пожежам в природних 

комплексах та на відкритих територіях міста у пожеженебезпечний період.  

 15. Організовано навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких  

пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ в мережі підрозділів 

навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області. Пройшли навчання 1066 осіб. 

 16. Організовано роботу з пропаганди заходів і знань серед населення 

щодо дій при виникненні НС, дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил 

пожежної безпеки, поведінки на воді, вживання дарів природи, тощо. 

 17. Виконувались заходи щодо недопущення переохолодження осіб без 

визначеного місця проживання. 

   

 

Організація роботи комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 Протягом 2018 року проведено 20 засідань комісії - 10 чергових та 10 

позачергових, на яких розглянуто 23 планових та 30 позапланових питань, 

схвалено 7 планів заходів. По всім питанням прийнято відповідні рішення.  

 За зверненням Комісії прийнято 14 рішень виконкому щодо виділення 

матеріалів з матеріального резерву міста Миколаєва та 3 рішення щодо 

виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Миколаєва.  

 Прийняті комісією рішення забезпечили: 

- готовність сил та засобів до реагування на НС та події; 

- вжиття запобіжних заходів щодо попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;  

- достатній рівень техногенної безпеки, аварійно-рятувального 

обслуговування території та об’єктів міста, житлово-комунального 

господарства та потенційно небезпечних об’єктів; 

- надання допомоги постраждалим від надзвичайних подій. 
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Питання, які розглядались 

 

№ 

з/п 
Дата 

проведення 
Протокол 

№ 
Питання, що розглядалися 

  03.01.18 

позачергове 
1 Про погіршення епідемічної ситуації з вірусного гепатиту А 

серед населення м.Миколаєва. 

  03.01.18 

позачергове 

 

1 Про підготовку органів місцевого самоврядування щодо 

пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків у 

2018 році на території міста Миколаєва. 

  03.01.18 

позачергове 
1 Стан системи оповіщення та зв’язку, заходи щодо покращення 

системи оповіщення. 

  03.01.18 

позачергове 

 

1 Підсумки виконання плану роботи комісії з питань ТЕБ і НС 

м.Миколаєва за 2017 рік. Розгляд проекту плану роботи на 

2018 рік. 

  02.02.18 

позачергове 
2 Про погіршення епідемічної ситуації щодо захворювання на 

ГРВІ 

  15.02.18 

 

3 Підведення підсумків роботи органів управління та сил 

цивільного захисту м.Миколаєва за 2017 рік. 

  15.02.18 

 

3 Про готовність органів місцевого самоврядування щодо 

пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків у 

2018 році на території міста Миколаєва. 

  15.02.18 

 

3 Про стан аварійно-рятувального обслуговування території та 

об’єктів міста. 

  15.02.18 

 

3 Інформація щодо епідемічної ситуації серед населення м. 

Миколаєва. 

  27.02.18 

позачергове 
4 Про погіршення погодних умов. 

  27.03.18 

 

5 Про підготовку місць відпочинку та пляжів до початку 

купального сезону 2018 року та прийняття заходів щодо 

попередження загибелі людей на воді. 

  27.03.18 

 

5 Про забезпечення пожежної безпеки в пожеженебезпечний 

весняно-літній період 2018 року на об’єктах та території м. 

Миколаєва. 

  27.03.18 

 

5 Про стан пожежної та техногенної безпеки багатоповерхових 

будинків та будинків підвищеної поверховості. 

  27.03.18 

 

5 Про аварійний стан Аляудського мосту. 

  13.04.18 

позачергове 

 

6 Про попередження виникнення надзвичайної ситуації 

пов’язаної з погіршенням санітарного стану на території  м. 

Миколаєва. 

  26.04.18 

 

7 Про стан техногенної безпеки і заходи щодо запобігання 

виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно та хімічно 

небезпечних об’єктах міста. 

  26.04.18 

 

7 Про заходи виконавчих органів місцевого самоврядування, 

установ та організацій щодо забезпечення санітарного та 
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епідемічного благополуччя дітей та підлітків організованих 

колективів у літній період 2018 року. 

  26.04.18 

 

7 Про результати контрольної перевірки та багатоступеневого 

командно-штабного навчання з органами управління та 

силами цивільного захисту Миколаївської міської ланки 

територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у березні 2018 р. 

  02.05.18 

позачергове 
8 Про часткове руйнування самопливного каналізаційного 

колектору діаметром -1400 мм по вулиці Ліскова. 

 16.05.18 

позачергове 
9 Про хід ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на 

каналізаційних мережах МКП “Миколаївводоканал”. 

 30.05.18 10 Про готовність  місць відпочинку та пляжів до початку 

купального сезону. 

 30.05.18 10 Про незадовільний стан житлового будинку № 21 по вул. 

Лягіна. 

 30.05.18 10 Про забезпечення безпеки руху вантажного транспорту по  

автомобільним мостам через річки Південний Буг та Інгул у м. 

Миколаєві. 

 30.05.18 10 Про ліквідацію пожежі на міському полігоні ТПВ. 

 30.05.18 10 Про внесення змін до номенклатури матеріального резерву м. 

Миколаєва. 

 26.06.18 11 Про стан джерел протипожежного водопосточання на 

території мМиколаєва. 

 26.06.18 11 Про підтоплення окремих територій м.Миколаєва грунтовими 

водами. 

 26.06.18 11 Стан оперативної обстановки на території м.Миколаєва та 

заходи щодо посилення рівня протипожежного захисту 

природних комплексів та відкритих територій міста 

 26.06.18 11 Аналіз виконання протокольних рішень комісій за І півріччя.  

 18.07.18 

позачергове 
12 Про заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної 

ситуації, пов’язаної з можливим припиненням водопостачання 

населенню міста. 

 14.08.18 13 Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи 

в осінньо-зимовий період. 

 14.08.18 13 Про виконання заходів пожежної безпеки в 

пожеженебезпечний весняно-літній період 2018 року на 

об’єктах та території м. Миколаєва (рішення Комісії від 

27.03.2018, пункт 6 питання ІІ протокол № 5). 

 14.08.18 13 Про виконання заходів щодо запобігання виникнення 

надзвичайних ситуацій на потенційно та хімічно небезпечних 

об’єктах міста (рішення Комісії від 26.04.2018, пункт 8 

питання І протокол № 7) . 

 14.08.18 13 Про ліквідацію наслідків пожежі у приватному житловому 

будинку по вул. 9 Військова, буд. 33. 

 14.08.18 13 Про часткове руйнування самопливного каналізаційного 

колектору діаметром - 800 мм по вулиці Айвазовського. 
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 14.08.18 13 Про виявлення факту загибелі водних біоресурсів на міському 

пляжі "Стрілка" на р. Південний Буг. 

 23.08.18 

позачергове 
14 Про попередження виникнення надзвичайної ситуації 

пов’язаної з погіршенням санітарного стану на території  м. 

Миколаєва. 

 19.09.18 15 Про стан пожежної безпеки об'єктів з масовим перебуванням 

людей. 

 19.09.18 15 Про відновлення працездатного стану систем димовидалення 

та пожежогасіння житлових будинків підвищеної поверховості 

(За рекомендацією регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при 

Миколаївській облдержадміністрації від 30.08.2018 протокол  

№ 10).  

 19.09.18 15 Про аварійний стан ЗОШ № 24, 39, 52 . 

 19.09.18 15 Про аварійний стан приватного житлового будинку по вул. 

Піщана, 1б. 

 30.10.18 16 Про забезпечення пожежної безпеки в пожеженебезпечний 

осінньо-зимовий період 2018 року. 

 30.10.18 16 Про стан виконання заходів техногенної безпеки на ПНО та 

ОПН які розташовані на території м.Миколаєва. 

 30.10.18 16 Про аварійний стан ДНЗ № 75. 

 30.10.18 16 Про недопущення виникнення НС на теплових мережах 

гуртожитків по вул. Курортній 9, 11, 13, 15. 

 30.11.18 17 Про стан готовності сил та засобів до дій в складних погодних 

умовах зимового періоду. 

 30.11.18 17 Стан системи оповіщення та зв’язку, заходи щодо покращення 

системи оповіщення. 

 14.12.18 

позачергове 
18 Про аварійний стан ДНЗ № 75. 

 14.12.18 

позачергове 
18 Про аварійний стан ДНЗ № 67. 

 20.12.18 

позачергове 
19 Про виконання пункту 5 розпорядження голови Ради оборони 

Миколаївської області. 

 29.12.18 20 Про заходи щодо попередження загибелі людей на водних 

об’єктах в зимовий період. 

 29.12.18 20 Про підготовку органів місцевого самоврядування щодо 

пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків у 

2019 році на території міста Миколаєва. 

 29.12.18 20 Підсумки виконання плану роботи комісії з питань ТЕБ і НС 

м. Миколаєва за 2018 рік.  

Розгляд проекту плану роботи на 2019 рік. 

  

 План роботи Комісії на 2018 рік виконано. 

Організація роботи комісії з питань евакуації. 
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Відповідно рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 

26.09.2014 № 915 «Про створення комісії з питань евакуації м. Миколаєва» 

створено комісію з питань евакуації. 

У зв'язку зі змінами у складі міської евакуаційної комісії виконавчим 

комітетом Миколаївської міської ради протягом року прийнято два рішення 

“Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 26.09.2014 № 915 

“Про створення комісії з питань евакуації” – від 08.06.2018 № 541 та  від 

14.12.2018 № 1257. 

Планування евакуації населення м. Миколаєва сплановано відповідно 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року №841 “Про 

затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. 

Робота евакуаційних органів в звітному періоді спрямовувалась на 

уточнення та коригування планів евакуації, забезпечення постійної готовності 

сил та засобів до дій за призначенням в разі виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та соціального характеру. Відпрацювання заходів з 

евакуації відбувалося під час спеціальних об’єктових тренувань, навчань, 

протипожежних та протиаварійних тренувань, проведення командно-штабних 

тренувань за планом КГ АТЦ при УСБУ в Миколаївській області. 

Уточнені “Орієнтовні (прогнозовані) техніко-економічні розрахунки 

розмірів фактичних (понесених) витрат суб’єктів господарювання та громадян 

під час здійснення ними заходів з евакуації”. 

В районах міста визначені збірні пункти евакуації та місця розміщення 

евакуйованого населення. Загалом передбачено 74 збірних пунктів евакуації, 20 

місць безпечного розміщення евакуйованого населення. 

Місця безпечного розміщення евакуйованого населення передбачено до 

розгортання на базі готельних комплексів, санаторіїв та профілакторіїв.  

Харчування евакуйованих осіб передбачається здійснювати в місцях 

розселення, готування їжі планувалося  на наявному обладнанні 35 закладів 

освіти та мережі ліцензійних закладів. 

Спеціалізованою службою транспортного та технічного забезпечення ЦЗ 

укладено договори з 10 автотранспортними підприємствами міста на залучення 

981 одиниці транспорту малої, середньої та великої місткості для здійснення 

евакуаційних перевезень. 

Протягом звітного періоду з міської цільової соціальної Програми 

розвитку цивільного захисту м.Миколаєва на 2017-2019 роки, з міського 

бюджету використано 1103,524 тис. грн. на придбання паливо-мастильних 

матеріалів та матеріалів, необхідних для запобігання виникненню та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, здійснення заходів з евакуації населення.  

Проведено уточнення розрахунків відомчих сил та засобів та списків 

оповіщення евакуаційних органів міста, міського і районних планів евакуації 

населення. 
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Спеціалізованою медичною службою ЦЗ, з метою оперативного 

реагування та здійснення заходів медичної евакуації, створено ліжковий фонд 

на випадок виникнення НС у кількості 220 ліжок та запас медичних засобів. 

28 лютого прийнято участь в командно-штабному навчанні 

антитерористичного центру УСБУ за темою: “Виникнення надзвичайної 

ситуації соціального характеру на об’єктах “Адміністративна будівля 

управління СБУ в Миколаївській області” та “Адміністративна будівля ГУ НП 

в Миколаївській області”. Виконувались заходи з евакуації співробітників 

установ. 

21-25 травня 2018 року в усіх закладах дошкільної освіти м. Миколаєва 

був проведений «Тиждень безпеки дитини» під час якого керівний склад, 

формування, працівники, вихованці закладів набули практичного досвіду 

проведення заходів проведення евакуації. До проведення заходів залучалися 

фахівці: спеціалісти міських курсів цивільного захисту м. Миколаїв, 

співробітники головного управління державної служби з надзвичайних 

ситуацій, рятівники СДПЧ, 10 взводу ДВГРЗ ДСНС України, представники 

«Червоного хреста» та інші.  

Заняття з евакоорганами всіх рівнів проходили під час проведення 

навчань, тренувань відповідно затвердженого графіку.  

Сплановані в 2018 році заходи роботи евакуаційної комісії виконані в 

повному обсязі. 

 

 

Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних  

ситуацій та інформування у сфері цивільного захисту 

 

Існуюча в м. Миколаєві система централізованого оповіщення про загрозу 

або виникнення надзвичайних ситуацій  складається з двох незалежних систем, 

а саме: 

- системи  регіональної внутрішньообласної системи централізованого 

оповіщення «Сигнал-ВО»; 

- місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про 

загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві. 

До складу  системи централізованого оповіщення «Сигнал-ВО» входить: 

- 349 одиниць апаратури П-160 та П-164; 

- 124 електросирен різної модифікації, з них: 99 централізованого 

вмикання, 25 автономного запуску; 

- 19 електросирен розташовані на об'єктах комунальної власності                                                                        

м. Миколаєва; 

- 22 стійкі централізованого виклику ємністю 1830 номерів, до яких 

підключено 504 абонентів. 

Працездатність та технічне обслуговування апаратури оповіщення 

забезпечується Центром обслуговування засобів оповіщення станційного цеху 

№624 МФ ПАТ «Укртелеком».  Технічні засоби системи оповіщення 

підтримуються в готовності шляхом планових перевірок їх працездатності і 
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постійного експлуатаційно-технічного обслуговування в обсязі регламентних 

робіт № 3 та №6. 

На експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних 

засобів оповіщення і електрозв’язку цивільного захисту «Сигнал-ВО» міста 

Миколаєва в  2018 році витрачено  298207,60  грн. (в 2017 - 388774,20 грн.). 

До складу місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення 

про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві входить: 

1. Підсистема виклику та інформування керівного складу органів 

управління цивільного захисту міста «ОЛЬХОН». 

На базі служби оперативного реагування міськвиконкому створено 

автоматизований комплекс виклику та інформування керівного складу органів 

управління цивільного захисту міста «ОЛЬХОН». Цей комплекс працює в 

цілодобовому режимі і дає можливість доводити необхідну інформацію до  17 

груп оповіщення (комісії з питань ТЕБ і НС, евакуаційний комісій районів та 

міста, 37 диспетчерських служб приватних таксі, керівного складу і 

диспетчерських служб 10 підприємств міських перевізників (маршрутних 

таксі),  керівники підприємств які залучаються до протидії загрозам зимового 

періоду та ліквідації наслідків НС, міського територіального та об'єктових 

формувань ЦЗ, начальників спеціалізованих служб ЦЗ, чергових в/ч 

Миколаївського гарнізону, об'єктів з категорією ЦЗ). 

Оповіщення здійснюється по 12 лініям фіксованого телефонного зв'язку та 

каналу GSM зв'язку. 

Програмне забезпечення дозволяє здійснювати оповіщення з віддаленого 

автоматизованого  робочого місця (АРМ) управління з питань НС та ЦЗН 

Миколаївської міської ради. 

2. Підсистема оповіщення населення  з використанням  станцій ефірного 

мовлення, станцій телевізійного мовлення та  мережу вуличних гучномовців. 

Загальна вартість робіт з реконструкції місцевої автоматизованої системи 

централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій у м.Миколаєві протягом 2017-2019 років складає 1570,00 тис.грн. В 

2018 році використано кошти у сумі 194,875 тис. грн.  

Згідно концепції побудови міської системи централізованого оповіщення 

про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій  керівного складу  і 

населення міста «Пріоритет», затвердженої рішенням комісії з питань ТЕБ і НС 

м.Миколаєва (протокол №10 від 25.06.2015) та відповідної проектно-

кошторисної документації встановлено спеціальне комутаційне та сигнально-

гучномовне обладнання підключене до автоматизованого робочого місця   

(АРМ)  міської системи централізованого оповіщення про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій: 

- модулі керування оповіщенням (типу МКО-4ТR) в кількості 2 од. (на 

обладнанні Миколаївської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та 

телебачення за адресами: проспект Центральний, 24-б, вул. Веселиновська, 59);  

- сигнально-гучномовні пристрої потужністю до 4 Вт (типу БО- FM-04-01) 

у кількості 107 од. (заклади середньої та дошкільної освіти, будівля управління 
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освіти Миколаївської міської ради, адміністрації районів, будівля 

Миколаївської міської ради, лікувальні заклади, МКП «Миколаївводоканал»); 

- щільовий сигнально-гучномовний пристрій підвищеної потужності МКО-

1Т Platan, потужністю 600 Вт  в кількості 1 од. (мкр. Мала Корениха); 

- блоки оповіщення (типу БО-FM-05) з акустичними системами 

потужністю 120 Вт в кількості 5 од. (мкр. Велика Корениха, мкр. Варварівка, 

мкр. Матвіївка, мкр. Намив);                                          

- 8 двоканальних комутаційно-гучномовних засоби типу SWFYA-100 та 

RWT-20 (мкр. Матвіївка, мкр. Тернівка). 

Зазначені технічні засоби оповіщення функціонують в наступних режимах: 

- у режимі очікування; 

        - у режимі самотестування; 

- у режимі включення сирени;  

- у режимі передачі інформаційних і тривожних раніше підготовлених 

повідомлень; 

- у режимі передачі оперативних мовних повідомлень. 

Передача індивідуальних та групових кодових сигналів здійснюється по 

наступним каналам зв'язку:  

- Fm-радіо зв'язок; 

-  стільниковий радіо зв'язок стандарту GSM; 

- мережу  Internet за допомогою статичних IP-адресів. 

Спеціальні технічні засоби  дозволяють здійснювати в автоматичному 

режимі переривання трансляції програм мовлення УР-1 на частоті 92,0 МГц та 

КП ТРК «Март», Філії Національної телекомпанії України «Миколаївська 

регіональна дирекція» на 31 телевізійному каналі, мережі Миколаївського 

кабельного телебачення (бігучою стрічкою або повним перериванням 

відповідних програм). 

Відповідно до затвердженої схеми озвучення території у співпраці з 

операторами радіомовних компаній («Рідна вулиця», «Радіо «Квартал») за 

небюджетні кошти встановлено 168 вуличних гучномовця, які підключені до 

міської системи централізованого оповіщення. Передача аудіофайлу 

здійснюється по двом каналам зв'язку: Fm-радіо зв'язок, стільниковий радіо 

зв'язок стандарту GSM. Керування  мережею радіомовлення здійснюється з 

АРМ управління з питань НС та ЦЗН ММР. 

Затверджено спільні інструкції з директорами 6-ти телерадіомовними 

компаніями (філія ПАТ «НСТУ Миколаївська регіональна дирекція», КП «ТРК 

МАРТ», ТОВ ТРК «НІС-ТВ», ТОВ ТРК «Сатурн», ТК «ТАК-ТV», ТОВ 

«МКТВ») про порядок оповіщення населення міста про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій по каналах телебачення і радіомовлення. 

Проведено закладку записаних на окремих оптичних носіях повідомлень 

щодо найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій (дубльованих в паперовому 

вигляді) в запечатаних пакетах з паролями і відгуками на радіотрансляційних 

вузлах та студіях телебачення вищевказаних компаній, які повинні 

використовуватись у разі загрози та виникнення НС та в особливий період 
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черговим персоналом компаній за командою міського голови або начальника 

управління з питань НС та ЦЗН ММР. 

Додатково інформація щодо загрози виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій розміщується на офіційному веб-сайті Миколаївської 

міської ради та сайті управлінням з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Миколаївської міської ради, з подальшим 

розповсюдженням на інших інтернет сайтах міста. 

Укладено договори про спільну діяльність у сфері оповіщення та 

інформування населення з питань цивільного захисту з: 

- КП Телерадіокомпанія  «Март»; 

- радіомовною компанією «Рідна вулиця»;  

- радіомовною компанією «Радіо квартал»; 

- ТОВ «Миколаївське кабельне телебачення»; 

- філія ПАТ НСТУ «Миколаївська регіональна дирекція»: 

- ТОВ «Дикий сад» (інтернет-провайдер). 

В цілому існуюча система оповіщення м. Миколаєва забезпечує доведення 

інформації до керівного складу та населення про виникнення або загрозу 

виникнення надзвичайних ситуацій і подій  в тому числі з вадами зору та слуху.  
    

Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту 

   

Фонд захисних споруд м. Миколаєва складає 222 сховища, з них: 

-  78 сховищ державної форми власності;   

- 97 сховищ комунальної форми  власності, у тому числі 4 сховища в 

обласній  комунальній власності; 

-  47   сховищ  приватної форми  власності.  

На обліку  територіальної громади м. Миколаєва знаходяться  93 ЗС ЦЗ: 

У наявному фонді захисних споруд укривається населення у кількості    

313, 351 осіб тис. осіб (65% від загальної кількості населення міста), в тому 

числі: 

-   у сховищах  – 18,257 тис.осіб (6%); 

- в підвальних приміщеннях багатоповерхових будинків, установ та     

організацій —  242,549 тис. осіб (78%); 

- в підвальних приміщеннях будинків приватного сектору — 52,545 

тис.осіб (16%). 

Станом на 01.01.2019 по місту Миколаєву обліковано 455 підвальних 

приміщень місткістю 242,549 тис. осіб. 

Перевірено стан утримання 219 ЗС ЦЗ: 

-   29 сховищ утримується без порушень вимог ДБН; 

-   54 сховища мають незначні порушення; 

        -  139 сховищ не готові до використання за призначенням (62 %),  з причин 

виходу з ладу фільтровентиляційного обладнання, яке не виробляється на 

території України. 

Загальна сума запланованих коштів у 2018 р. на ремонт ЗС ЦЗ міської 

комунальної власності складала 1 564,500 тис. грн., у тому числі: 
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- за рахунок міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного 

захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки - 315,00  тис. грн.;  

-  за рахунок програми реформування ЖКГ на поточний ремонт  ЗС ЦЗ 

комунальної форми власності, які розташовані в житлових будинках -            

400,00 тис. грн.; 

-  за рахунок бюджету розвитку на капітальний ремонт ЗС ЦЗ № 52508 

(міська лікарня №1) — 849,500  тис. грн. 

Станом на 01.01.2019 виконано ремонт та придбано обладнання для ЗС ЦЗ 

всіх форм власності на суму 1 373,423 тис. грн.( в 2017 - 1 310,924 тис. грн.) 

Проведено роботу з технічної інвентаризації 170 захисних споруд, що 

складає 77% (комунальної власності на 99%). Отримано 83 свідоцтва на право 

власності. За 2018 -  оформлено 44 свідоцтва. 

Підготовлено та доведено до виконавців доручення першого заступника 

міського голови від 22.06.2018 № 124/02.02.05-10 «Про стан готовності та 

результати технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту». 

Проведено показові тренування з відпрацювання  алгоритму приведення  у 

готовність до використання за призначенням ЗС ЦЗ: 25.09.18  - ЗС ЦЗ ПАТ 

«Укрпошта»; 12.10.18 - ЗС ЦЗ  Миколаївська філія ДП «Адміністрація 

морських портів України» (Адміністрація Миколаївського морського порту).                                       

До тренувань залучались командири ланок з обслуговування ЗС ЦЗ  та 

посадові особи, відповідальні за цивільний захист на підприємствах,    

установах та організаціях Центрального та Заводського районів. 

На виконання доручення міського голови від 05.12.2018 №241/02.02.05-10 

щодо виконання п.3 розпорядження голови Ради оборони Миколаївської 

області від 28.11.2018 №1/18 «Про заходи щодо запровадження правого режиму 

воєнного стану на території Миколаївської області» заступником директора 

департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради - начальником управління 

житлового господарства  надано доручення керівникам житлово-

експлуатаційних підприємств, які надають послуги з утримання будинків (в 

яких розташовані ЗС ЦЗ) терміново вжити заходів, щодо: 

-  забезпечення доступу до ЗС ЦЗ; 

-  розміщення оновленої інформації щодо відповідальних осіб, у яких 

знаходяться ключі від ЗС ЦЗ. 

Також інформація щодо дій населення при укритті під час надзвичайної 

ситуації  розміщена  на  інформаційних куточках  адміністрацій  районів міста, 

управління  пенсійного  фонду,  департаменту праці  та  соціального захисту 

населення, лікувальних закладів, житлово-комунальних підприємств.  

Перелік захисних споруд (сховищ) цивільного захисту та підвальних 

приміщень  з адресами їх розташування, пам'ятка  «Дії населення при укритті 

під час надзвичайних ситуацій» розміщено на офіційному веб-порталі 

Миколаївської міської ради (www.gorsovet.mk.ua) в розділі «Безпека в місті». 
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Інженерний захист територій 

 

За даними Миколаївської філії інституту „НДІпроектреконструкція” на 

значній території м.Миколаєва внаслідок змін природної рівноваги  у водному 

балансі територій, а також техногенних факторів, пов’язаних з втратами води з 

водоносних  мереж,  порушенням умов природного дренажу вод поверхневого  

та  підземного  стоку виникає інтенсивне підтоплення значних територій та 

об’єктів.  

Процес формування техногенного водоносного горизонту відбувається у 

всіх районах міста з різним ступенем інтенсивності (15-20 см на рік, а на 

окремих ділянках до 1 м на рік). Практично в усіх районах на глибині 1-2 м 

утворився або формується техногенний водоносний горизонт. 

У 2018 році процес підтоплення характеризувався незначними 

амплітудами коливання рівнів та збереженням площ підтоплення на рівні  

попередніх років (11,738 кв. км. або 7% від площі міста по суші). 

 

Район міста Небезпечна ділянка 
Площа, 

кв.км 
Стисла характеристика 

Зони можливого підтоплення 

Центральний район Тернівка (вулиці:Молодіжна, 

Аерофлотська, В’язова, Софіївська, 

Варненська, Слов’янська, Цілинна, 

Новоросійська, Левського, 

Пушкіна, Західна. Провулки: 

Військовий, Мирний, Торговий, 

Дружний, Топольний) 

2,0 700 приватних 

домоволодінь, 2128 

мешканців 

Корабельний район Кульбакіно (вул.Знаменська, 

Райдужна, Вокзальна) 

  

 

0,8 

 

 

 

120 приватних 

домоволодінь, 500 

мешканців; 12 

багатоповерхових 

будинків, 2500 

мешканців 

Житловий масив в межах вул.Марії 

Ульянової - Фонтанної від 

вул.Степової допр.Жовтневого 

 

0,125 

 

340 приватних 

домоволодінь 

1100 мешканців 

Поглиблення та розчищення 

р. Вітовка, будівництво бетонного 

лотка закритого типу від 

пр. Жовтневого до р. Південний 

Буг, в тому числі проектні роботи 

 100 приватних 

домоволодінь 

Широка Балка 0,2 482 приватних 

домовладінь 

1500 мешканців 
Південно-західна частина 

житлового масиву Широка Балка 

(вулиця Прибузька, провулки: 3 

Братський Широкий, Павлова, 1-й - 

5-й Прибузький 

0,348 253 приватних 

домоволодіння 

707 мешканців 

Парк «Богоявленський» 0,25  
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Інгульський район сел.Горького 0,26 147 приватних 

домоволодінь, 1546 

мешканців. 
Житловий масив по пров. 2 

Кіровському 
0,055 11 приватних 

домоволодінь 

40 мешканців 
Заводський район  Ліски (від проспекту Леніна до 

річки Південний Буг) 

мікрорайон Намив 

7,5 

 

 

 

 

100 приватних 

домоволодінь 

88 багатоповерхових  

будинків  

19 600 мешканців  

 Залізничне селище 0,20 352 приватних 

домоволодіння  

1200 мешканців 
Заводський район  мікрорайон Намив 

вул. Лазурна (берегова лінія) 
1000 м 20 багатоповерхових  

будинків, 9600 

мешканців 
мкр. Велика Корениха  

вул. Піщана, буд. 1б, 1а, 1, 2а, 3а 
120м 5 приватних 

домоволодінь 

21 мешканець 

 

На виконання плану заходів у сфері цивільного захисту, зокрема 

спрямованих на захист населення і територій Миколаївській області від НС та 

запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки на 

2018 рік (затверджено рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ і НС при 

Миколаївській ОДА від 20.12.2017 протокол №9) по м. Миколаєву 

департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради виконані заходи із 

забезпечення належного стану водовідведення та запобігання шкідливій дії вод: 

- житловий масив Тернівка — прокладено 918,0 п.м. дренажних труб, на 

суму 3 634,449 тис. грн.(% виконання робіт 33,9); 

- селище Горького - прокладено 771,6 п.м. дренажних труб, на суму 

1678,716   тис. грн. (% виконання робіт 94,3).       

В останні роки на території міста Миколаєва також спостерігаються значні 

зсувні та абразійні процеси. 

За 2018 р. зафіксовано 38 випадків провалів ґрунту на території                  

м. Миколаєва (в 2017-12).  

 

 

Радіаційний і хімічний захист 

 

Протягом 2018 року надзвичайних ситуацій з викидом (виливом) 

небезпечних хімічних речовин, несанкціонованого поводження з 

радіоактивними речовинами не зафіксовано. 

За даними спостережень Миколаївського обласного центру з 

гідрометеорології та постів радіаційного та хімічного спостереження середній  

радіаційний фон атмосферного повітря в м. Миколаєві в  2018 році знаходився 

в межах  0,008-0,017  мР/год, що відповідає  середній природній потужності 

експозиційної дози гамма-випромінювання. 
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Протягом 2018 року здійснено заходи з утилізації металевої ртуті та інших 

ртутьвмісних речовин, виявлених на території міста на суму 15215,00 грн., в 

тому числі: 

- ртуть – 15,450 кг 

- лампи люмінесцентні (різного розміру) – 95 шт.; 

Хімічна небезпека в м. Миколаєві пов'язана із наявністю об'єктів, що 

використовують небезпечні хімічні речовини або їх транспортування 

територією міста.  

У промисловому комплексі м. Миколаєва функціонує 10 об'єктів, на яких 

зберігається або використовується у виробничій діяльності 407,4 т небезпечних 

хімічних речовин, у тому числі: 53,0 т хлору, 344,9 т аміаку та 9,5 т інших  

небезпечних хімічних речовин. 

Загальна площа зони можливого хімічного ураження складає 51,667 кв.км 

(29% від площі міста) з населенням 80,435 тис. осіб. 

Загальна площа прогнозованої зони хімічного ураження складає 5,305 

кв.км з населенням 18,273 тис. осіб. 

Для забезпечення засобами радіаційного і хімічного захисту працівників 

органів місцевого самоврядування та непрацюючого населення, яке проживає в 

прогнозованій зоні хімічного забруднення, відповідно до  рішенням 

Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/15 «Про затвердження міської 

цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 

2017-2019 роки» в 2018 році придбано: 

- для забезпечення  працівників органів місцевого самоврядування 

протигази ГП-7 на суму 70,950 тис. грн. у кількості 110 од.; 

- для забезпечення непрацюючого населення, яке мешкає у прогнозованих 

зонах хімічного ураження респіратори РУ-60м з коробкою В1Р1 на суму 20,935 

тис. грн.  у кількості 79 од. 

Для забезпечення працюючого населення підприємствами, установами та 

організаціями за власні кошти у 2018 році придбано засобів радіаційного та 

хімічного  захисту органів дихання на суму 42,0 тис.грн. грн. 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 

№1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників 

формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами 

індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, 

дозиметричного і хімічного контролю» у  разі  застосування  ядерної  зброї та 

інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану 

для забезпечення непрацюючого населення  засобами радіаційного та хімічного 

захисту обсяг субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 

м.Миколаєва орієнтовно складає 166,00 млн.грн. 

Стан забезпечення засобами захисту органів дихання: 

Персонал ХНО: 

- потрібно -  1,541 тис. од.,  

- в наявності -  1,757тис. од. (114%). 

Працівники підприємств розташованих у ЗМХЗ: 

- потрібно - 3,326 тис.од.,  
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- в наявності -  0,578 тис. од. (17%),. 

Доросле непрацююче населення, яке проживає в ПЗХЗ - потрібно -  5,660  

тис. од., в наявності -  0,626 тис. од. (11%). 

Працівники виконавчих органів Миколаївської міської ради: 

- потрібно -  0,929  тис. од.,  

- в наявності -  0,702 тис. од. (76%). 

Особовий склад міського територіального формування цивільного захисту 

забезпечений (без врахування наявності майна в матеріальному резерві міста): 

- засобами індивідуального  захисту органів дихання від бойових отруйних 

на 58%; 

- промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних            

хімічних речовин на 100%; 

- одягом спеціальним захисним на 26%;           

- приладами радіаційної  та хімічної розвідки на 100%; 

- приладами дозиметричного  контролю на 25%.                

З метою забезпечення радіаційного і хімічного спостереження створено: 

Пости радіаційного та хімічного спостереження — 17 од., в тому числі: 

- в Центральному районі – 2; 

- в Інгульському районі – 4;  

- в Заводському районі - 7; 

- в Корабельному районі - 4.  

Диспетчерські служби з цілодобовим режимом чергування — 11 од., в тому 

числі: 

- в Центральному районі – 3; 

- в Інгульському районі – 3;  

- в Заводському районі - 2; 

- в Корабельному районі - 3.  

Для непрацюючого населення створені пункти видачі засобів радіаційного 

та хімічного захисту: 

- міський – 1; 

- кустових– 4; 

- на об’єктах господарювання – 23. 

Визначено підприємства (підрозділи), які можуть залучатися для 

проведення санітарної обробки людей, одягу та обеззараження (знезараження) 

техніки у разі виникнення надзвичайних ситуацій: 

- санітарно - обмивочні пункти – 2 од.; 

- станції обробки одягу – 3 од.; 

- станція обеззараження техніки – 3 од. 

 

Медичний захист населення 

 

Відповідно до розпорядження міського голови  від 03.08.2015 №155р „Про 

створення спеціалізованих  служб цивільного захисту та затвердження 

специфічних завдань спеціалізованих служб цивільного захисту м. Миколаєва”, 
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створена медична служба ЦЗ м. Миколаєва, на базі управління охорони 

здоров'я Миколаївської міської ради. 

На випадок виникнення НС службою розроблені схема оповіщення та 

зв’язку керівного складу управління охорони здоров'я ММР та план проведення 

евакуаційних  заходів в ЛПЗ міста. 

 

Лікувально-профілактичні заклади м. Миколаєва 

Найменування Кількість 

Лікарні для дорослих (№1,3,4,5 ЛШМД) 5 

Лікарні для дітей ( № 2) 1 

КНП ММР ЦПМСД 7 

Поліклініки для  дітей ( № 3,4) 2 

Стоматологічні поліклініки ( № 1,2,3, міська стоматологія) 4 

Пологові будинки ( №1,2,3) 3 

Протитуберкульозний диспансер 1 

Всього 23 
 

Ліжковий фонд медичної служби ЦЗ м. Миколаєва становить - 2005 ліжок, 

в тому числі на випадок виникнення НС - 220 ліжок, з них: 

- ЛШМД -  80 ліжок; 

 - міська лікарня № 3 - 70 ліжок; 

 - міська лікарня № 4 - 50 ліжок ; 

 - дитяча лікарня № 2 - 20 ліжок; 

 В міських лікарнях №1, №2, №3, ЛШМД, дитячій лікарні № 2 створено 

запас медикаментів і медичних засобів на випадок виникнення НС на суму 

241 172,49 тис. грн. 

На випадок виникнення осередку карантинних інфекцій передбачено 

розгортання холерного госпіталю: 

- на масові випадки -190 ліжок; 

- провізорні відділення - 755 ліжок; 

- ізолятори - 510 ліжок. 
Забезпечення закладів охорони здоров’я автономними джерелами 

електропостачання: 

Заклад охорони здоров’я 
Автономне джерело 

електропостачання 
Запас палива 

(літрів) 
Підключ. 

до е/м 

Міська лікарня № 1 Дизель-генератор 

TJ35ED (35 кВт) 
240 АВР 

Міська лікарня № 3 Дизель-генератор 

ДГА-6-48-50 (50 кВт) 
600 АВР 

Дизель-генератор 

TJ35ED (35 кВт) 
Ручний 

Міська лікарня № 4 Дизель-генератор 

TJ35ED (35 кВт) 
200 АВР 
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Міська лікарня № 5 Дизель-генератор 

2ДГФ-82-4б-В (30 кВт) 
200  

Дизель-генератор 

2ДГФ-82-4б-В (30 кВт) 
200  

ЛШМД Дизель-генератор 

AKSA (75 кВт) 
150 АВР 

Дитяча лікарня № 2 Бензиновий 

генератор“Honda”  

EP-65-00CS (5 кВт) 

20 АВР 

Пологовий будинок  

№ 1 
Дизель-генератор 

TJ35ED (35 кВт) 
180 АВР 

Пологовий будинок  

№ 2 
Дизель-генератор 

TJ30ED (30 кВт) 
140 АВР 

Пологовий будинок  

№ 3 
Дизель-генератор 

DALGAKIRAN 

DS110CP (110 кВт) 

200 АВР 

 

 

ЦПМСД №1 Бензиновий 

генератор“Honda”  

EP-65-00CS (5 кВт) 

20  

ЦПМСД №3 Бензиновий генератор 

FIRMAN (4.5 кВт) 
25  

 

Біологічний захист, забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення 

 

03.01.2018 проведено позачергове засідання комісії з питань ТЕБ і НС 

м. Миколаєва, яке було скликано через те, що за інформацією ДУ 

«Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» станом на 

території Інгульського та Заводського районів міста зареєстровано 37 випадків 

захворювань на гепатит А, в тому числі  у 6 дітей. 

За результатами роботи комісії створено робочу групу з координації 

проведення заходів щодо попередження виникнення та розповсюдження 

вірусного гепатиту А серед населення м.Миколаєва та визначені інші заходи з 

зазначеного питання. 

У співпраці із Головним управлінням Держпродспоживслужби в 

Миколаївській області проведено відбір проб води із визначених пунктів 

розливу для проведення лабораторних досліджень у вірусологічній та 

бактеріологічній лабораторіях ДУ «Миколаївський обласний лабораторний 

центр МОЗ України», паралельно проби направлено для дослідження до  

вірусологічної лабораторії  ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ 

України». Також проведено відбір 10 проб водопровідної води 

централізованого водопостачання для проведення бактеріологічних досліджень: 

- проведено обстеження  кіосків-автоматів по розливу питної води «Наш 

родник» ФОП Руденко М. (ТОВ «Аква сана»), які розташовані у Заводському 
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районі (усього 15). Вода привозна з свердловини, яка розташована в мкр. 

Матвієвка. Встановлено, що порушується періодичність лабораторного 

контролю води. Останні дослідження проведені 11.05.2017. Рекомендовано 

укласти договір та провести позачергові дослідження. Проби води відібрано за 

ініціативою продавця 09.01.2018.  

- проведено перевірку кіоску по розливу води ФОП Євтушенко О.Ю. ТМ  

«Ключі здоров’я». Вода заводиться з Херсонської області, свердловина у       

Цюрупінському районі. Виявлені порушення: не ведуться облікові журнали, 

завантаження води проводиться у ємкість із залишками води попередньої 

партії, не використовується лампа УФО при  зберіганні води. Надано припис та 

рекомендовано припинити реалізацію до усунення порушень. 

- за інформацією керівництва ТОВ «КИ ОФ ХЕЛФ» ТМ «Ключі здоров’я»  

на 09.01.2018 проведено промивку та дезінфекцію усіх ємностей 17 пунктів 

розливу, які розташовані у Заводському районі.  

За результатами лабораторних досліджень, проведених у бактеріологічній 

лабораторії ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України», 

з 1-єї проби води виділено загальні коліформи, що не відповідає вимогам 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Вода питна» та у 2-х пробах виявлено ентерококі. 

За результатами лабораторних досліджень, проведених у вірусологічної 

лабораторії  ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

методом ПЛР у 4-х пробах води виявлено ДНК аденовіруса, у 2-х пробах – ДНК 

адено- та РНК ротавірусів та у 1-й пробі виявлено РНК ротавіруса. 

Проведено медичний огляд лікарями-інфекціоністами контактних дітей в 

організованих колективах та інших контактних осіб. 

Всього у вогнищах вірусного гепатиту А зареєстровано 534 контактних за 

місцем проживання та у дитячих організованих колективах, з них 383 дитини, 

374 організованих.  

В дитячих та загальноосвітніх закладах проведено генеральні прибирання 

та заключні дезінфекції, підтримується санітарно - гігієнічний  режим. 

Керівників зобов’язано забезпечити додержання питного режиму у закладах. 

Навчальні заклади забезпечено достатньою кількістю інформаційного 

матеріалу для проведення профілактичної, просвітницької роботи з 

педпрацівниками, дітьми, батьками. 

Аналогічні заходи проведено у закладах підпорядкованих управлінню з 

питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, 

управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. 

Управлінням з розвитку споживчого ринку департаменту економічного 

розвитку Миколаївської міської ради 12.01.2018 проведено нараду з 

керівниками супермаркетів, ринків, КП ММР «Миколаївелектротранс», 

спортивних шкіл та культурних закладів щодо необхідності проведення 

додаткових дезінфекційних заходів в місцях масового скупчення людей, у 

зв'язку з попередженням виникнення та розповсюдження вірусного гепатиту А 

серед населення м. Миколаєва. 

Фахівцями Миколаївського міського управління ГУ 

Держпродспоживслужби у Миколаївській області надано рекомендації щодо 
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проведення дезінфекційних заходів на об'єктах, придбання та використання 

дезінфекційних розчинів тощо. 

Всім присутнім, для розміщення на об'єктах та розповсюдження серед 

населення, роздано рекламні листівки: «Профілактика вірусного гепатиту А», 

«Як уникнути зараження вірусом гепатиту А», «Вірусний гепатит А - джерело 

інфекції та механізм зараження». 

Управлінням охорони здоров’я ММР видано наказ від 04.01.2018 № 3-Л 

«Про невідкладні заходи щодо попередження та лікування вірусного гепатиту 

А». 

Затверджений  та узгоджений  з УОЗ ОДА порядок перепрофілювання 

закладів охорони здоров'я  міста при виникненні масових випадків гепатиту А 

на 2018 рік. 

Всього на території міста зареєстровано 123 випадки захворювань на 

вірусний гепатит А, в тому числі  у 27 дітей. 

Форми перебігу хвороби:  

- кількість з легкою формою (всього, з них дітей) – 9 осіб, з них 2 дитини 

- кількість середньої важкості (всього, з них дітей) – 103 особи, з них дітей 

– 24 особи 

- кількість з важкою формою (всього, з них дітей) – 11 осіб, в т.ч. 1 дитина 

Кількість хворих із лабораторно підтвердженим діагнозом у 97 осіб (в т.ч. 

22 дитини) у виявлено IgM до ВГА. 

Фахівцями ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр                       

МОЗ України» проведено епідрозслідування випадків захворення 12.02.2018 на  

сальмонельоз. Встановлено, що з 7-ти захворівших осіб 4-ро працюють на 

об’єкті виникнення спалаху – кафе "Де Густо" (бармен, адміністратор та 2 

офіціанти). Інші захворівші – відвідувачі кафе. Проведення загального заходу 

не виявлено.  

На об’єкті виникнення групового захворювання для проведення 

епідрозслідування із застосуванням лабораторних досліджень фахівцями ДУ 

«Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» відібрано проби 

харчових продуктів - 10, води - 2, взято змиви - 30, проведено бактеріологічне 

обстеження персоналу – 39 осіб.   

В домашніх осередках інфекції та на об’єкті виникнення групового 

захворювання проведено заключну дезінфекцію. 

Розроблено та взято до виконання план заходів щодо локалізації та 

ліквідації групового захворювання.   
 

Забезпечення техногенної безпеки 

 
Відповідно до Переліку ПНО області, затвердженого рішенням 

регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 17.10.2018 (протокол № 11), на 
обліку в місті перебуває 428 ПНО.  
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Найменування 
ПНО, які зареєстровані  

у державному реєстрі,  

з них: 

ПНО, які підлягають 

паспортизації 
ВСЬОГО 

Центральний район 104 44 148 

Інгульський район 60 47 107 

Заводський район 67 33 100 

Корабельний район 50 23 73 

За місто Миколаїв 281 147 428 

 

Кількість ПНО в порівнянні з минулим роком зросла на 8% (2017 рік – 

395). 

Для 314 ПНО розроблено паспорти безпеки та направлено на реєстрацію 

до державного реєстру страхового фонду документації, що становить 73% 

(протягом 2018 року направлено на реєстрацію 38 паспортів). 

На 296 ПНО проведено ідентифікацію ОПН, що становить 69% від 

необхідного. За результатами ідентифікацій об’єктів підвищеної небезпеки на 

території міста визначено 102 ОПН, що становить 23% від загальної кількості 

ПНО. 

Для 81 ОПН (79%) складено плани локалізації, ліквідації аварійних 

ситуацій та аварій. 

На території міста Миколаєва з 397 ПНО підлягають обов’язковому 

страхуванню 198 об’єктів. Застраховано 140 вищезазначених об’єктів, що 

становить 70% від загальної кількості.  
 

 

Забезпечення пожежної безпеки 
 

 Питання забезпечення пожежної безпеки на території м.Миколаєва 

знаходяться на постійному контролі виконавчих органів Миколаївської міської 

ради. 

 Протягом 2018 року на засіданні комісії  з питань ТЕБ і НС  м.Миколаєва 

неодноразово розглядалось питання щодо забезпечення пожежної безпеки на 

відкритих територіях міста. За результатами роботи комісії схвалено 

 Комплексний план заходів щодо забезпечення пожежної безпеки у 

м.Миколаєві у пожежонебезпечний весняно - літній період 2018 року та План 

організаційно-технічних заходів щодо підвищення пожежної безпеки у м. 

Миколаєві у  пожежонебезпечний осінньо-зимовий період 2018-2019 років, 

вжито конкретних заходів щодо попередження виникнення надзвичайних 

ситуацій пов'язаних з пожежами на відкритих територіях міста. 

     Дорученням міського голови від 05.05.2018 №35/02.0.2.05-24 створено 

міський оперативний штаб з координації діяльності щодо протидії пожежам в 

природних комплексах та на відкритих територіях. 

 Відповідними розпорядженнями голів адміністрацій районів ММР 

створені районні штаби та тимчасові комісії з проведення рейдових перевірок 
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територій паркових зон, зелених насаджень, місць масового відпочинку людей  

та об'єктів благоустрою. Затверджено графіки  проведення рейдових перевірок. 

 Додатково для контролю за станом пожежної безпеки в парках, скверах 

та лісових масивах, під час щоденних об'їздів території працівниками 

адміністрацій проводиться візуальний огляд зазначених об'єктів та у разі 

виявлення несанкціонованих звалищ сміття або листя організовується роботи 

по їх ліквідації. 

 Під час складання адміністративних протоколів, працівниками 

адміністрацій районів мешканцям доводиться інформація щодо необхідності 

дотримання правил пожежної безпеки у побуті та під час виконання 

господарських робіт 

 Підрядними організаціями з метою попередження виникнення пожеж на 

об'єктах благоустрою закріплених за департаментом ЖКГ Миколаївської 

міської ради з протягом 2018 року: 

 - знесено сухостійних дерев — 265 од.; 

 - обрізано гілок дерев — 1220 од.; 

 - кроновано дерев — 42 од. 

 - вивезено ТПВ — 1 090 373 м куб. 

 - покіс трави — 4 992 284 м. кв. 

 На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 15.08.2012 

№271-р «Про заходи щодо поліпшення протипожежного водопостачання»  з 

початку  2018 року підприємством проведено ремонт систем водопостачання 

господарським способом: замінено аварійних мереж водопроводу — 2500, 0  п. 

м., на суму 809, 0 тис. грн., в т. ч. заміна ділянок магістралі вулицями міста   

637, 0 п.м.. 

 Протягом 2018 року МКП «Миколаївводоканал» проведено ремонт та 

заміна пожежних гідрантів - 105 шт., в т. ч. 93  планово та 12 аварійно. 

Райони міста Заміна Ремонт Аварійна заміна 
Аварійний 

ремонт 
Інгульський 5 25   

Заводський  12 3 3 
Центральний 10 20 2 1 
Корабельний 3 18 1 2 

Після ремонту пожежних гідрантів здійснюється їх передача пожежним 

частинам міста.  

Відповідно до протокольного рішення за результатами засідання Кабінету 

Міністрів України від 28.03.2018, наказу голови ДСНС України від 29.03.2018 

№202 «Про здійснення позапланових перевірок» спеціалістами територіальних 

відділень ДСНС України в Миколаївській області здійснено позапланові 

перевірки об’єктів з масовим перебуванням людей. 

За результатами перевірки виявлено низку заходів які потребують значних 

витрат, а саме: 

- облаштування автоматичної пожежної сигналізації; 

- обладнання блискавкозахисту будівель; 

- обробка вогнезахисним розчином дерев'яних конструкцій. 
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На виконання правил пожежної безпеки з міського бюджету протягом 2018 

року витрачено: 

- управлінням освіти ММР кошти у сумі 2991,310 тис.грн.; 

 - управлінням охорони здоров’я ММР кошти у сумі 2353,340 тис.грн.; 

- управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини ММР 

кошти у сумі 2259,738 тис.грн.; 

Однією із гострих проблем м Миколаєві є стан систем пожежегасіння та 

димовидалення у будинках підвищеної поверховості. Через тривалу 

експлуатацію та у зв’язку з розкраданням обладнання систем пожежегасіння та 

димовидалення вони не працюють і потребують  відновлення та реконструкції.   

За інформацією департаменту ЖКГ ММР для відновлення систем 

пожежегасіння, димовидалення та пожежної сигналізації на будинках 

підвищеної поверховості, що знаходяться у комунальній власності 

територіальної громади міста необхідно близько 31,0 млн. грн.  (згідно 

Програми  реформування та розвитку житлово - комунального господарства 

м.Миколаєва на 2015-2019 роки,  затвердженої рішенням Миколаївської міської 

ради від 23.01.2015 № 45/3). 

Протягом 2017- 2018 років кошти на фінансування вищезазначених заходів 

не виділялись. 

Станом на 01.01.2019 в м. Миколаєві на території міста розташовано 52 

будинки підвищеної поверховості (12-16 поверхи), які обладнані системами 

пожежогасіння, димовидалення та сигналізації і перебувають: 

- у комунальній власності територіальної громади - 27 будинків; 

- об'єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ, ЖБК) - 19 

будинків; 
- відомчого фонду  та інші суб’єкти господарювання (готелі тощо) – 6 

 

Аналіз пожеж, які виникли на території міста в 2018 році 

 

Протягом  2018 року на території  м. Миколаєва  виникло 997 пожеж (в 

2017- 997, зменшення на 10%) на яких загинуло 17 осіб (в 2017-13, збільшення 

на 30,8%). 

Збитки від пожеж склали  10342 тис. грн. ( в 2017 році - 18199,0 тис.грн., 

зменшення на 43,2%).  

Із загальної кількості пожеж в житловому секторі виникло 307  пожеж (в 

2017 році – 320, зменшення на 4,1%).  

На об'єктах господарчої діяльності виникла 49 пожеж ( в 2017 році –41, 

збільшення на 19,5%). 

Основними причинами пожеж є: 

- необережне поводження з вогнем – 651 (2017 – 776, зменшення на 

16,1%); 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

електроустановок, електрообладнання – 127 (2017 – 132, зменшення на 3,8%); 
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- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

пічок -  35 (2017-26, збільшення на 34%); 

- підпали – 63 (2017– 45, збільшення на 40%). 

 

По районах міста:  

з/п 
Найменування  причин 

пожеж  
Кількість пожеж  

Всього ЦР ІР ЗР КР 

1. Загальна кількість пожеж,  

з них: 

897 282 2016 189 220 

1.1. в житловому секторі 
 

307 103 66 74 50 

1.2. на об’єктах 49 15 16 12 6 

2. Збитки (тис. грн.) 10342 5027 2680 1076 1560 

3. Загинуло: 17 3 7 5 2 

4. Причини виникнення:      

4.1 необережне поводження з 
вогнем 

651 202 147 116 186 

4.2 порушення правил П/Б при 
влаштуванні та експлуатації 
елекрообладнання, 
електромереж 

127 47 36 29 15 

4.3 порушення правил П/Б при 
влаштуванні та експлуатації 
печей 

35 9 8 9 9 

4.4 підпали 63 15 12 28 8 

 

Аналіз надзвичайних ситуацій і подій 

 

У  2018 році зареєстровано 2 надзвичайні ситуації (далі — НС): 

1. Місцевого рівня: 

30.04.2018 р. внаслідок газової корозії сталося руйнування залізобетонного 

каналізаційного колектору МКП «Миколаївводоканал»  d = 1400 мм по вул. 

Лєскова ріг вул. Даля,  в результаті чого стався викид міських стічних вод на 

територію населеного пункту (відбулося забруднення території та дворів 

житлових будинків за адресами: вул. Даля, 43, 60, 62, 64, вул. Лєскова, 5, 13 в 

обсягах більше 100 м3 на годину, загальним обсягом скиду більше 500 куб.м. 

Рішенням комісії з питань ТЕБ і НС м.Миколаєва  (протокол № 8 від 

02.05.2018) надзвичайну подію попередньо класифіковано як надзвичайну 

ситуацію. 

МКП «Миколаївводоканал» проведено: 

Земляні роботи щодо розкриття аварійної ділянки та видалення ґрунту. За 

тимчасовою схемою стоки перенаправлено до резервного колектору. 
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Гідравлічне прочищення аварійної ділянки колектору для забезпечення 

пропускної здатності. 

З метою скорочення обсягів викиду міських стічних вод було обмежено 

водопостачання та водовідведення в період з 30.04.04.208 по 03.05.2018 понад 

38 тис. осіб, в тому числі повністю припинялося водопостачання та 

водовідведення 120 осіб 

Розрахунок збитків, завданих надзвичайною ситуацією, складає 2028814,37 

грн., що попередньо класифікується як НС місцевого рівня реагування,  

внаслідок якої було порушено нормальні умови життєдіяльності від 100 до 1000 

осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки перевищили 0,5 тис. 

мінімальних розмірів заробітної плати. 

12.05.2018 року 10 взводом ДВГРЗ ДСНС України проведено дезінфекцію 

каналізаційних колодязів по вул. Лєскова та Даля. 

Розпорядженням міського голови від 04.05.2018 № 98р призначено 

керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.  

За зверненням комісії прийнято рішення виконкому від 03.05.2018 № 394 

щодо виділення департаменту житлово-комунального господарства 

Миколаївської міської ради за рахунок резервного фонду бюджету 

м.Миколаєва коштів у сумі 2000000 грн. на виконання МКП 

«Миколаївводоканал» невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації внаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням 

забруднювальних речовин. 

За прогнозними розрахунками МКП «Миколаївводоканал», для 

проведення повного комплексу заходів з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації на каналізаційному колекторі по вул. Лєскова  (від вул. Сидорчука до 

вул. М.Морська, довжиною 485 м.п.) необхідно 9,1 млн.грн. 

18 травня, в ході позачергової сесії міської ради депутати прийняли рішення 

збільшити резервний фонд Миколаєва на 11,1 млн.грн. 

23 травня, після отримання висновків експертизи кошторису та експертного 

висновку ДСНС, МКП «Миколаївводоканал» оголошено переговорну процедуру 

на невідкладні аварійно-відбудовні роботи на каналізаційному колекторі 

Д1400мм по вул. Лєскова м.Миколаїв. 

25 травня виконкомом міської ради прийнято рішення за №429 «Про 

внесення зміни до рішення виконкому міської ради від 03.05.2018 № 394 «Про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Миколаєва», яким 

збільшено до 8954,639 тис.грн суму коштів, виділених департаменту ЖКГ 

Миколаївської міської ради на виконання МКП «Миколаївводоканал» 

невідкладних та аварійно-відновних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації. Роботи з ліквідації завершено 30.08.2018 р. 

2. Об’єктового рівня: 

В липні 2018 року на МКП «Миколаївводоканал» сталася критична 

ситуація, у зв’язку зі зниженням обсягів поставки та зменшенням запасу 

рідкого хлору який використовується для знезараження питної води. 

Вказана ситуація виникла тому, що єдиний виробник рідкого хлору 

«Дніпроазот» припинив його поставки гуртовим покупцям. Законтрактовані 
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обсяги рідкого хлору за угодою між МКП «Миколаївводоканал» №16/04-201 8-

н від 16.04.2018р., укладеної в рамках Закону України «Про публічні закупівлі» 

з ПГІ «Логос», перестали надходити на підприємство в зв'язку з позицією 

постачальника щодо його ціни. 

З метою запобігання ситуації, яка могла призвести до повного  припинення 

подачі  питної води споживачам міста, проведено 4 службових засідання під 

керівництвом першого заступника міського голови Криленка В.І. та заступника 

міського голови Степанця Ю.Б. з залученням фахівців ГУ ДСНС України в 

Миколаївській області, ГУ Держспоживслужби в Миколаївській області, 

управління з питань НС та ЦЗН ММР. 

В ході засідань обговорювалось питання класифікації виникнення 

нестандартної ситуації (відповідно Національного класифікатору України       

ДК 019:2010, наказу МНС від 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження 

Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій»).  

18.07.2018 р. відбулося позачергове засідання комісії з питань ТЕБ і НС 

м.Миколаєва за порядком денним: Про заходи щодо запобігання виникненню 

надзвичайної ситуації, пов’язаної з можливим припиненням водопостачання 

населенню міста (протокол № 12). 

З даного питання доповідав генеральний директор МКП 

«Миколаївводоканал» Дуденко Б.Л., який проінформував, що за результатами 

відомчого лабораторного контролю з розподільчої мережі встановлено, що 

протягом 5 днів, в період з 10.07.2018 р. по 16.07.2018 р. в пробах питної води 

за адресами: Старий інвалідний хутір, 127а;  вул. Озерна, 2;вул. 8-го Березня, 1; 

вул. Лазурна, 36; вул. Маячна ріг пр-т  Богоявленський; вул. Сагайдачного, 1; 

вул. Уральська ріг вул. Балтійська; вул. Новобудівна ріг пр-т Богоявленський – 

в 100 см. куб. виявлені загальні колі форми, що не відповідає вимогам по 

мікробіологічним показникам, які нормуються  Державними санітарними 

нормами  та правилами №  2.2.4- 171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною». 

На підприємстві зменшувалася доза рідкого хлору для знезараження води 

до мінімальних рівнів 0,3 мг/дм. куб, що пов’язано з дефіцитом рідкого хлору 

на підприємстві. 

Джерелом води для міста є поверхневий водовід Дніпро-Миколаїв. У  воді 

з поверхневих джерел більше органіки, вірусів і бактерій. Для її знезаражування 

потрібно більше хлору. Тому мінімальні нормативні дози не давали повне та 

якісне знезараження. 

18.07.2018 р. управлінням з питань НС та ЦЗН ММР направлено до ГУ 

ДСНС України в Миколаївській області та управління з питань НС ОДА 

повідомлення про виникнення НС за №  17-826/03-03. 

На підставі повідомлення головним управлінням ДСНС України в 

Миколаївській області направлено до ДСНС України  «Повідомлення про 

виникнення НС» для подальшого розгляду Експертною комісією ДСНС 

України щодо визначення рівня та класу даної ситуації. 
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19.07.2018 р. відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській 

облдержадміністрації (протокол №8). 

Рішенням комісії надзвичайну подію попередньо класифіковано за 

наступними показниками: 

п. 1.64 Перевищення мікробіологічних та токсичних показників питної 

води (ДСанПіН 2.2.4-171-10) у системі централізованого водопостачання 

населеного пункту протягом тривалого періоду класифікаційних ознак 

надзвичайних ситуацій, які затверджено наказом МНС України від 12.12.2012 

№1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», 

коду 10432 «НС унаслідок наявності в питній воді шкідливих 

(забруднювальних) речовин понад ГДК» Національного класифікатору                  

ДК 019:2010.  

Наприкінці липня 2018 року ситуація з поставками реагенту 

стабілізувалась. 

 

Події на воді: 
№ 

п/п 
Найменування АТО 

Загинуло Врятовано 
2018 2017 2018 2017 

1 Центральний район 4 10 2 3 
2 Інгульський район  3 1  

3 Заводський район 9 3 2 7 
4 Корабельний район    2 
5 м.Миколаїв 13 16 5 12 

 

 

Підготовка керівного складу і фахівців,  

діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з  питань 

цивільного захисту та інших груп населення. 

 

 Навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту м Миколаєва, 

здійснювалася шляхом проведення функціонального навчання та практичної 

підготовки. 

Функціональне навчання на територіальних курсах  НМЦ ЦЗ та БЖД в 

Миколаївській області в 2018 році пройшло 1070 чол., план комплектування 

курсів виконано на 139,8 % від запланованого (план 765 чол) в порівнянні з     

2017 р. виконання покращилось на 64,5 % (в 2017 р. виконання 75,3 %) в розрізі 

по структурним підрозділам курсів: 

- на обласних курсах пройшли навчання 816 чол. - 151 % від 

запланованого (план - 539 чол.): 

Інгульський район — 229 чол. - 138 % виконання плану (план - 165 чол) 

Заводський район — 267  чол. - 92,7 % виконання плану (план - 288 чол) 

Центральний район — 228 чол. - 95,3 % виконання плану (план - 239 чол) 

Корабельний район — 80 чол. - 58,3 % виконання плану (план - 137 чол) 
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- на міських курсах — 254 чол. - 112,3 % від запланованого (було 

заплановано 226 чол.). 

Інгульський район — 26 чол. - 108,3 % виконання плану (план - 24 чол) 

Заводський район — 50 чол. - 100 % виконання плану (план - 50 чол) 

Центральний район — 144 чол. - 100 % виконання плану (план - 144 чол) 

Корабельний район — 16 чол. - 123,7 % виконання плану (план - 13 чол) 

В порівнянні з 2017 роком (Інгульський — 86 % , Заводський — 86,3 %, 

Центральний — 85,7 %, Корабельний — 24,1 %) в цілому покращилось.  

План комплектування в розрізі по структурним підрозділам курсів:  

1) обласні курси: найгірший показник — в Корабельному районі - 80 

чол. - 58,3 % виконання плану (план - 137 чол), найкращий показник — в 

Інгульскому  районі — 229 чол — 138 % виконання плану (план — 165 чол.); 

 2) міські курси: найкращий показник — в Корабельному районі — 16 

чол — 123,7 % виконання плану (план — 13 чол.); 

Практичне навчання населення, яке зайняте у сфері виробництва та 

обслуговування здійснювалася шляхом проведення спеціальних, показових, 

експериментальних навчань (тренувань) з питань цивільного захисту, а саме: 

- 124 спеціальних об’єктових тренування з питань цивільного захисту 

(СОТ) (виконання запланованого 90,5 %, план - 137 тренувань): Інгульський 

район — 52 тренування 67,5 % виконання плану (план — 77 тренувань); 

Центральний район — 27 тренувань 32 % виконання плану (план - 84 

тренування); Корабельний район — 12 тренувань 1200 % виконання плану 

(план - 1 тренування); Заводський район — 17 тренувань 89,4 % виконання 

плану (план - 19 тренувань). 

- 19 спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту 

(СОН)(виконання плану 86,3 % план 22 навчання): Інгульський район — 2 

навчання  66,6  % виконання плану (план - 3 навчання); Заводський район — 13 

навчань 92,8 % виконання плану (план - 14 навчань); Центральний район — 4 

навчання 80 % виконання плану (план - 5 навчань); Корабельний район — 6 

навчань             600 % виконання плану (план - 1 навчання). 

- 105 протипожежних тренувань (тренувань з евакуації людей з 

елементами пожежогасіння) (виконання плану 80,7 % план 130 тренувань): 

Інгульський район — 47 тренувань 77 % виконання плану (план - 61 

тренування); Заводський район — 14 тренувань  73 % виконання плану (план - 

19 тренувань); Центральний район — 27 тренувань 45 % виконання плану (план 

- 60 тренувань); Корабельний район — 29 тренувань 362 % виконання плану 

(план - 8 тренувань); 

- 84 протиаварійних тренування на об’єктах підвищеної небезпеки з 

аварійних ситуацій згідно з планами локалізації і ліквідації аварій 

(ПЛАС)(виконання плану 37,6 % план 223 тренування): Інгульський район — 

62 тренування 172 % виконання плану (план - 36 тренувань); Заводський район 

— 3 тренування 300 % виконання плану (план - 1 тренування); Центральний 

район — 4 тренування 20 % виконання плану (план - 20 тренувань); 

Корабельний район — 20 тренувань 400 % виконання плану (план - 5 

тренувань); 
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- 21 об'єктових тренування на об’єктах з чисельністю 50 та менше осіб 

(виконання плану 45,6 % план 46  тренувань): Заводський район — 0 тренувань  

0 % виконання плану (план - 3 тренування); Центральний район — 3 

тренування 100 % виконання плану (план - 3 тренування); Корабельний район 

— 9 тренувань 150 % виконання плану (план - 6 тренувань);  

 -159 об’єктових тренувань в навчальних закладах (виконання плану 100 

% план 159 тренувань): Інгульський район — 47 тренувань 97,9 % виконання 

плану (план - 48 тренувань); Заводський район — 39 тренувань 102 % 

виконання плану (план - 38 тренувань); Центральний район — 39 тренувань  

100 % виконання плану (план - 39 тренувань); Корабельний район — 34 

тренування 100 % виконання плану (план - 34 тренування); 

В 2018 р., в порівнянні з 2017 р., збільшилась кількість проведених 

заходів з практичного навчання: 

1. Спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту (СОТ) з   

89 тренувань в 2017 р. до 124 тренування в 2018 р. 

2. Спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту (СОН) з 

14 тренувань в 2017 р. до 19 тренувань в 2018 р. 

3. Протипожежних тренувань (тренування з евакуації людей з елементами 

пожежогасіння) з 86 тренувань в 2017 р. до105 тренувань в 2018р. 

Зменшення кількості проведених заходів спостерігалося з проведення: 

1. Об’єктових тренувань в навчальних закладах зі 175 заходів в 2017 р. до 

159 тренувань в 2018 р. 

2. Об’єктових тренувань об'єктів з чисельністю 50 та менше осіб з 29 

заходів в 2017 р. до 21 тренування в 2018 р. 

2. План-графік проведення практичної підготовки на 2018 рік всіма 

районами в цілому виконаний. В порівнянні з 2017 в 2018 році зменшився 

процент виконання запланованих заходів та по деяким тренуванням 

(навчанням) був не виконаний в повній мірі. 

3. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснювалося: 

1) за місцем роботи - працюючого населення безпосередньо на 

підприємствах, установах та організаціях у складі навчальних груп за 

програмами підготовки працівників до дій у НС, а також у період підготовки і 

проведення спеціальних об'єктових навчань (тренувань) з питань ЦЗ. Крім того 

необхідні знання щодо дій у НС з урахуванням виробничої діяльності 

підприємства, працівники отримували шляхом самостійного вивчення 

інформації, розміщеної на інформаційно-довідкових куточках, у засобах 

масової інформації та інших. 

2) за місцем навчання - дітей дошкільного віку, учнів та студентів 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів до дій у 

надзвичайних ситуаціях, що передбачає здобуття знань і вмінь з питань 

особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації, 

користування засобами захисту від її наслідків, вивчення правил пожежної 

безпеки та основ цивільного захисту, здійснювалося в рамках вивчення 

предметів “Основи здоров’я” та “Захист Вітчизни”. 
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Практичне закріплення теоретичного матеріалу здійснюється шляхом 

щорічного проведення “Дня цивільного захисту”, так у квітні в навчальних 

закладах міста відбулися показові заняття щодо організації та проведення “Дня 

цивільного захисту”, в якому взяли участь всі учні, педагогічні працівники та 

персонал навчальних закладів, в ході якого проведено низку заходів: бесіди, 

конкурси, естафети, вікторини, відпрацювання організованої евакуації тощо. До 

проведення заходів, пов’язаних з «Днем цивільного захисту» були залучені 

спеціалісти ГУ ДСНС, районних відділів НС та ЦЗН, спеціалісти Циклу 

практичної підготовки обласних та м. Миколаєва курсів удосконалення 

керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області, 10 взвод ДГВРЗ. В 

зазначених заходах прийняли участь  біля 47 тис. чол. 

Навчально-виховна робота з дітьми дошкільного віку проводиться згідно 

з вимогами базового компонента дошкільної освіти і спрямовувалася на 

формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для 

безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм 

поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих 

пустощів з вогнем, для поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з 

питань особистої безпеки, захисту життя та норм поведінки у надзвичайних 

ситуаціях у дошкільних навчальних закладах проводився “Тиждень безпеки 

дитини”, в якому приймали участь 19758 дітей та 1400 педагогічних 

працівників дошкільних навчальних закладів.  

3) за місцем проживання — непрацюючого населення здійснювалося 

шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи за місцем 

проживання та самостійного вивчення загальної програми навчання населення 

діям у надзвичайних ситуаціях та інших інформаційно-довідкових матеріалів з 

питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та громадських 

місцях. 

Інформаційно-просвітницька робота з питань поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій організовувалася через утворені при ЖЕКах 13 

консультаційних пункти, та передбачала: 

1) інформування населення про методи реагування у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій з цією метою управлінням з питань НС та ЦЗН 

Миколаївської міської ради протягом року було розроблено та розповсюджено 

158492 пам’яток на 22 тем. 

2) розміщення інформації у ЗМІ, на офіційному порталі Миколаївської 

міської ради та виступи на телебаченні з цією метою протягом звітного періоду 

управлінням з питань НС та ЦЗН ММР здійснено 12 виступів на телебаченні з 

актуальних для міста питань, розміщення інформації у ЗМІ про заходи, які 

проводились з метою недопущення НС під час ускладнень погодних умов, 

забезпечення сталого функціонування міського господарства. На  офіційних 

сайтах Миколаївської міської ради та Управління з питань НС та ЦЗН ММР 

розміщувалася інформація про штормові попередження з рекомендаціями для 

населення щодо дій у ситуації, яка може відбутися, розміщувалися тексти 

пам'яток інформаційно-попереджувального характеру та інформація щодо 

ліквідації наслідків НС (55 текстів).  
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На виконання розпорядження Миколаївського міського голови від 

21.05.18р. № 29-р «Про планування та реалізацію основних завдань і заходів 

цивільного захисту м. Миколаєва на 2018 рік» протягом вересня 2018 року 

проводились огляд-конкурси на кращу навчально-технічну базу 

консультаційних пунктів з питань ЦЗ районів.  

За результатами проведення огляду-конкурсу на кращу НМБ визначені: 

Краща навчально-методична база ОГД: 

Центральний район - Національний університет кораблебудування ім. Адмірала 

Макарова;  

Заводський район — “Державна продовольчо - зернова корпорація України”;  

Інгульський район — Інгульський район — ТОВ “Миколаїв хлібзавод № 1”; 

Кращий консультаційний пункт з питань ЦЗ: 

Центральний район - консультаційний пункт при ТОВ “Добробут” 

Заводський район - консультаційний пункт при  ЖКП ММР “Бриз”  ЖЕК № 1;  

 

 За підсумками проведеної роботи найкраще виконали плани на 2018 р з 

функціонального навчання на курсах НМЦ ЦЗ та БЖД в Миколаївській області 

Інгульський та Корабельний райони. 

 

 

Створення фінансових та матеріальних  резервів. 

 

Матеріальні резерви в м. Миколаєві створені на міському та об’єктовому 

рівнях, згідно Постанови КМУ України від 30.09.2015 № 775 та відповідного 

рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради  від 26.02.2016         

№ 173. 

Міський резерв розміщено на складах матеріального резерву за адресою 

вул. Чорновола, 4. Придбання та накопичення матеріальних цінностей резерву 

здійснювалось з міського бюджету за рахунок фінансування заходів „Міська 

цільова  соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 

2017-2019 роки”. 

Виконання заходів щодо створення, поповнення та утримання резерву 

покладено на управління з питань НС та ЦЗН ММР.  

 Станом на 01.01.2019 р. на складах міського матеріального резерву 

накопичено матеріальних цінностей на суму 3 235 072  грн.  

 Рішенням ММР від 18.05.2018 № 37/1 збільшено обсяг резервного 

фонду бюджету м.Миколаєва на 11,1 млн. грн.  

 На 2019 р. резервний фонд складає 15 млн.грн. 
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Контрольна  перевірка  комісіями ДСНС України  

та  ГУ ДСНС України в Миколаївській області 

 

 Відповідно до плану основних заходів цивільного захисту у 

Миколаївській області на 2018 р., затвердженого розпорядженням голови 

Миколаївської облдержадміністрації  від 11.02.2018 № 23-р у період з 19 по 23 

березня 2018 р.  комісією ГУ ДСНС України у Миколаївській області здійснено 

контрольну перевірку та оцінку діяльності органів управління, сил ЦЗ 

м.Миколаєва щодо виконання вимог та інших нормативно-правових актів з 

питань техногенної, пожежної безпек та цивільного захисту. Загальна оцінка - 

“обмежено відповідає вимогам”. 

 Недоліки, виявлені у ході  перевірки та  зазначені у акті, в цілому 

усунуто, крім заходів, які потребують великого обсягу фінансування. 

 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 

№ 908-р “Про проведення єдиної державної системи цивільного захисту в 

режимі функціонування в умовах особливого періоду”, пункту 6 протоколу                   

№ 10 від 30 листопада 2018 року і розділу III протоколу № 5 від 30.05.2018 року 

засідань Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, наказу ДСНС України від 10.12.2018 № 718 “Про 

проведення перевірок” 19 грудня поточного року комісією ДСНС України 

перевірено стан готовності  Миколаївської міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської 

області до дій за призначенням в умовах особливого періоду.  

            Комісією практично перевірено:        

  - пост радіаційного та хімічного спостереження МУМА УДП 

“Укрхімтрансаміак”; 

   - пересувний пункт видачі засобів індивідуального захисту адміністрації 

Інгульского району Миколаївської міської ради у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій з небезпечними хімічними речовинами; 

  - наявність засобів індивідуального захисту для забезпечення 

непрацюючого населення, яке мешкає у прогнозованих зонах хімічного 

ураження Інгульського району; 

  - захисна споруда цивільного захисту міської лікарні № 1; 

  - захисна споруда цивільного захисту МУМА УДП “Укрхімтрансаміак”. 

Загальна оцінка - “обмежено відповідає вимогам”. 

 

 

Проведення командно-штабних навчань та тренувань 

 органів управління та сил ЦЗ 
 

Відповідно розпорядження КМУ України від 27.02.2017 р. № 981-р “Про 

затвердження плану основних заходів ЦЗ на 2018 р.”, у період з 21 по 23 березня 

2018 року на базі м.Миколаєва проведено  багатоступеневе командно-штабне 

навчання за темою:  “Дії органів управління та сил ЦЗ Миколаївської міської 

ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту 
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Миколаївської області з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру”. 

Під час навчань відпрацьовано 5 ввідних.  Перевірено роботу системи 

зв’язку та оповіщення. Практично виконані заходи з ліквідації надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з викидом хімічно-небезпечних речовин, з погіршенням 

гідрометеорологічної обстановки, раптового просідання грунту, з порушенням 

мереж життєзабезпечення населення та НС епідеміологічного характеру. 

28 лютого прийнято участь в командно-штабному навчанні 

антитерористичного центру УСБУ за темою: “Виникнення надзвичайної ситуації 

соціального характеру на об’єктах “Адміністративна будівля управління СБУ в 

Миколаївській області” та “Адміністративна будівля ГУ НП в Миколаївській 

області”.  

26 червня керівний склад органів управління та сил  Миколаївської міської 

ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту 

Миколаївської області прийняв участь в проведенні тренування з органами 

управління цивільного захисту ТП ЄДС ЦЗ Миколаївської області                

(м.Южноукраїнськ). 

 24-25 жовтня, відповідно плану основних заходів ЦЗ на 2018 рік, 

затверджений розпорядженням КМУ від 27.12.2017 № 981-р, керівний склад 

органів управління цивільного захисту міста прийняв участь в підготовці та 

проведенні зборів щодо організації та здійснення заходів ЦЗ з керівниками 

підрозділів з питань ЦЗ місцевих органів виконавчої влади та територіальних 

органів ДСНС. 

 В період з 04 по 05 грудня 2018 року органи управління, сили ЦЗ 

Миколаївської міської ланки ТП ЄДС ЦЗ прийняли участь в штабному 

тренуванні стосовно функціонування ТП ЄДС ЦЗ Миколаївської області  у 

різних режимах функціонування. 

 Висновок: органи управління, сили ЦЗ Миколаївської ланки ТП ЄДС ЦЗ 

Миколаївської області “обмежено готові” до дій в умовах мирного часу та 

особливого періоду. 

 

Аварійно-рятувальне обслуговування 
 

Аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів та територій міста 

здійснювалось 10 взводом ДВГРЗ ДСНС України. 

За 2018 р. здійснено: 

 

№  

з/п 

Найменування заходів 

 
2018 р. 

1 Всього здійснено виїздів: 1810 

2 Відпрацьовано чол/год, з них: 15192 

2.1 в дихальных апаратах 498,8 
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3 Задіяно особового складу 5468 

4 Задіяно техніки 1666 

5 Проведено виїздів  на аварійно-рятувальні роботи, з них: 27 

5.1 Нещасні випадки з людьми на водних об’єктах 11 

5.2 Нещасні випадки з людьми/(інші) 9 

5.3 ліквідація витоку, виливу ХНР, перевищення ГДК в повітрі   7 

6 Врятовано, чол., з них 10 

6.1 на водних об’єктах 4 

7 Вилучено трупів, чол., з них: 43 

7.1 на водних об’єктах 9 

8 Проведено виїздів на технічні роботи, з них: 1459 

8.1 водолазно-пошукові (водолазно-технічні) роботи 136 

8.2 відчинення квартир, приміщень, сховищ 174 

8.3 розпилювання повалених дерев, кронування 416 

8.4 відкачка води 29 

8.5 прибирання снігу, наледі, бурульок 4 

8.6 роботи з НХР /експрес-аналіз повітря 31/14 

8.7 надання допомоги пенсіонерам 168 

8.8 забезпечення масових заходів/забезпечення безпеки на воді 7/127 

8.9 надання допомоги бригадам ШМД 57 

8.10  обстеження аварійних конструкцій 39 

8.11 демонтаж аварійних конструкцій/ 24 

8.12 монтаж конструкцій 2 

8.13 енергозабезпечення 14 

8.14 провали грунту/обрушення будівель 38/0 

8.15 надання допомоги тваринам/знищення комах 35/5 

8.16 робота на льоду 2 

8.17 надання допомоги аварійним службам міста/поліції 3/105 

8.18 господарчі роботи, інші, хибний виклик 97 

8.19 забезпечення масових вибухів на кар’єрах 17 

9 Проведено виїздів на профілактичні роботи 198 

10 Виявлено порушень Правил безпеки 996 

11 Кількість приписів, наданих керівництву об'єктів 206 
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12 Проведено тактичних навчань 8 

 Проведено сумісних тактичних навчань 2 

13 Проведено виїздів по учбовим тривогам 1 

14 Кількість укладених договорів 1 

15 Кількість обслуговуємих ПНО 14 

16 Кількість обслуговуємих  рекреаційних зон 2 

 

 

Основні завдання на 2019 рік 
 

Головним завданням з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 

2019 рік вважати розроблення конкретних завдань та заходів щодо реалізації 

державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення 

і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час та в особливий 

період. 

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на: 

- забезпеченні готовності до дій Миколаївської міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Миколаївської області (далі – ЄДС ЦЗ); 

- проведенні попереджувальних заходів у сфері захисту населення, 

техногенної та пожежної безпеки, з метою зниження ризиків виникнення 

надзвичайних ситуації (далі – НС) та зменшення людських і матеріальних 

втрат; 

- розвитку створеного потенціалу засобів захисту населення, накопичення 

матеріальних резервів, призначених для попередження та ліквідації НС; 

- завершення модернізації міської системи централізованого оповіщення 

про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення її 

функціонування; 

- забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів заходів 

цивільного захисту; 

- розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на безаварійне 

функціонування потенційно небезпечних об’єктів, систем життєзабезпечення 

міста; 

- підготовці та навчанні осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ. 

 

 

 

 

Начальник управління 

з питань НС та ЦЗН ММР      О.А.Герасіменя 


