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Аналіз
діяльності органів управління та сил ЦЗ м.Миколаєва
за 2017 р.
Діяльність органів управління та сил ЦЗ м.Миколаєва в 2017 р.
спрямовувалась на забезпечення виконання розпорядження Миколаївської
обласної державної адміністрації від 16.02.2017 № 39-р «Про основні завдання
цивільного захисту Миколаївської області на 2017 рік» та розпорядження
міського голови від 09.12.2016 № 344р “Про планування та реалізацію
основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м.Миколаєва на
2017 рік”.
Головним завданням з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на
2017 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
Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту (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;
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- 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.
Планування попереджувальних заходів.
З метою забезпечення гарантованого рівня захисту населення,
запобіганню виникненню НС у 2017 році:
1. Відпрацьовувались заходи щодо недопущення надзвичайних ситуацій
внаслідок погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період 2016-2017
років.
2. Забезпечено поповнення міського матеріального резерву на суму
1 261,768 тис. грн.
3. Здійснювався контроль за утриманням та станом готовності ЗС ЦЗ та
підвальних приміщень, які можливо використовувати для укриття населення.
Перевірено 162 ЗС ЦЗ, визначено 475 підвальних приміщень для укриття
населення на випадок виникнення НС, загальною місткістю на 265,471 тис.
осіб.
4. Відповідно до вимог наказу МВС України від 10.04.2017 № 301
вживалися заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах.
5. 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 164 вуличних гучномовців.
6. Розроблено проект реконструкції міської системи централізованого
оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій керівного
складу і населення міста “Пріоритет”.
7. Управлінням з питань НС та ЦЗН ММР розроблено Програма
створення страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки.
Програма прийнята 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
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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. на суму 70730,00 грн.;
- респіратори РУ-60м з коробкою К1Р1 в кількості 80 шт. на суму
21200,00 грн.
9. Відповідно до Постанови КМУ від 26.06.2013 № 443 проведено 56
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.
11. Проведено підготовку до контрольної перевірки 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.
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 2017 року проведено 17 засідань комісії - 7 чергових та 10
позачергових, на яких розглянуто 38 планових та 10 позапланових питань. По
всім питанням прийнято відповідні рішення.
За зверненням Комісії прийнято 15 рішень виконкому щодо виділення
матеріалів з матеріального резерву м. Миколаєва на суму 435 тис.грн.
Прийняті комісією рішення забезпечили:
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- 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.
Питання, які розглядались
№ з/п

Дата
Протокол
проведення
№

Питання, що розглядалися

1

20.02.17

1

Підведення підсумків роботи органів управління та сил
цивільного захисту м. Миколаєва за 2016 рік.

2

20.02.17

1

Про готовність органів місцевого самоврядування щодо
пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків
у 2017 році на території міста Миколаєва.

3

20.02.17

1

Про роботу міського господарства в осінньо-зимовий
період 2016-2017 рр.

4

20.02.17

1

Щодо випадку виявлення вірусу пташиного грипу на
території КУ "Миколаївський зоопарк"та
запровадження карантину.

5

20.02.17

1

Про ліквідацію наслідків пожежі у житловому будинку
за адресою вул. Калиниченко (І.Федька), 27.

6

09.03.17
позачергове

2

Про ситуацію яка склалася на котельні ОКП
“Миколаївоблтеплоенерго” “Площа Заводська, 1” у
Корабельному районі м. Миколаєва.

7

20.03.17
позачергове

3

Про ситуацію яка склалася на котельні ОКП
“Миколаївоблтеплоенерго” “Площа Заводська, 1” у
Корабельному районі м. Миколаєва.

8

23.03.17

4

Про підготовку місць відпочинку та пляжів до початку
купального сезону 2017 року та прийняття заходів щодо
попередження загибелі людей на воді.

9

23.03.17

4

Про забезпечення пожежної безпеки в пожеженебезпечний
весняно-літній період 2017 року на об’єктах та території м.
Миколаєва.

10

23.03.17

4

Про
стан
пожежної
та
техногенної
безпеки
багатоповерхових будинків та будинків підвищеної
поверховості.

11

23.03.17

4

Про ситуацію, яка склалася на території автогаражних
кооперативів «Меркурій» та «Ластівка» у мкр. «Намив».

12

23.03.17

4

Про ситуацію щодо порушення правил користування
газом в побуті мешканцями кв. 46 житлового будинку по
провул. Кобера, 15. (За зверненням ПАТ “Миколаївгаз”).

13

23.03.17

4

Про внесення доповнень до номенклатури матеріального

5
резерву м.Миколаєва.
14

23.03.17

4

Про надання допомоги постраждалому населенню
м. Балаклія.

15

18.04.17
позачергове

5

Про аварію на напірному каналізаційному колекторі
Ф-1400 у районі вул. Маячній.

16

20.04.17

6

Про стан техногенної безпеки і заходи щодо запобігання
виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно та
хімічно небезпечних об’єктах міста.

17

20.04.17

6

Про ускладнення епідемічної та епізоотичної ситуації з
дирофіляріозу в м.Миколаєві та заходи з профілактики
трансмісівних інфекцій.

18

20.04.17

6

Про заходи виконавчих органів місцевого самоврядування,
установ та організацій щодо забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя дітей та підлітків
організованих колективів у літній період 2017 року.

19

20.04.17

6

Про часткове руйнування самопливного каналізаційного
колектору на проспекті Богоявленський, 325/4.

20

20.04.17

6

Про погіршення погодних умов на території міста
Миколаєва.

21

20.06.17
позачергове
(по
навчанню)

7

Про припинення водопостачання міста Миколаєва у
зв'язку з аварією на водозаборі с. Нікольське Херсонської
області.

22

29.06.17

8

Щодо результатів контрольної перевірки стану реалізації
державної політики у сфері цивільного захисту та
організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки
у м. Миколаєві.

23

29.06.17

8

Щодо запобігання виникнення пожеж у лісових
насадженнях та на відкритих територіях м. Миколаєва.

24

29.06.17

8

Про готовність місць відпочинку та пляжів до початку
купального сезону.

25

29.06.17

8

Про стан джерел протипожежного водопостачання на
території м.Миколаєва.

26

29.06.17

8

Про підтоплення окремих територій м. Миколаєва
ґрунтовими водами.

27

29.06.17

8

Аналіз виконання протокольних рішень комісії за
І півріччя.

28

25.07.17

9

Нагородження учасників тактико-спеціального навчання

29

25.07.17

9

Про заходи щодо підготовки міського господарства до
роботи в осінньо-зимовий період.

30

25.07.17

9

Про стан виконання заходів щодо технічної
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.

31

25.07.17

9

Про аварійний стан житлового будинку по вул. Паризької
Комуни, 30.

6
32

04.08.17

10

Про часткове руйнування самопливного каналізаційного
колектору на проспекті Богоявленський, 325/4.

33

16.08.17
позачергове

11

Про попередження захворювання населення на особливо
небезпечні інфекційні хвороби, в тому числі холери.

34

21.08.17
позачергове

12

Про руйнування покрівлі житлового будинку по вул. 2-га
Ольвійська, 22, в наслідок складних погодних умов
06.08.2017 року

35

20.09.17
позачергове

13

Про часткове руйнування житлового будинку
по вул.Севастопольська, 43/1

36

20.09.17
позачергове

13

Про аварійний стан автомобільного мосту через річку
Південний Буг.

37

22.09.17
позачергове

14

Про аварійний стан автомобільного мосту через річку
Південний Буг

38

06.10.17
позачергове

15

Про погіршення погодних умов на території міста
Миколаєва.

39

10.10.17

16

Про стан енергозабезпечення об’єктів життєзабезпечення
міста.

40

10.10.17

16

Про стан підготовки житлових будинків, закладів освіти,
охорони здоров'я, культури до опалювального періоду.

41

10.10.17

16

Про забезпечення пожежної безпеки в пожеженебезпечний
осінньо-зимовий період 2017 року.

42

10.10.17

16

Про стан пожежної безпеки об'єктів з масовим
перебуванням людей.

43

10.10.17

16

Про стан роботи щодо проведення паспортизації,
ідентифікації, розроблення ПЛАС для ПНО та ОПН, які
розташовані на території м.Миколаєва.

44

10.10.17

16

Про залучення техніки комунальних підприємств для
гасіння лісової пожежі відповідно плану взаємодії.

45

10.10.17

16

Про затвердження Плану першочергових (запобіжних)
заходів та робіт на об'єктах і територіях з ризиком
виникнення надзвичайних ситуацій м.Миколаєва на 2018
рік

46

01.12.17

17

Про стан готовності сил та засобів до дій в складних
погодних умовах зимового періоду.

47

01.12.17

17

Про заходи щодо попередження загибелі людей на водних
об’єктах в зимовий період.

48

01.12.17

17

Про протипожежний стан закладів підпорядкованих
управлінню освіти Миколаївської міської ради

План роботи Комісії на 2017 рік виконано.
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Організація роботи комісії з питань евакуації.
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 28 квітня
прийнято рішення виконкому ММР № 340 “Про внесення змін до рішення
виконкому міської ради від 26.09.2014 № 915 “Про створення комісії з питань
евакуації”.
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”.
У 2017 році проведено роботу з перероблення плану евакуації населення
м. Миколаєва відповідно до змін внесеними згідно з постановою КМУ
від 30.11.2016 №905 та методики планування заходів з евакуації, затвердженої
наказом МВС України від 10.07.2017 №579. Для встановлення пріоритетів та
врахування особливостей в евакуації осіб з інвалідністю розроблено окремий
розділ, в якому представлено планування заходів з евакуації людей з
інвалідністю, зокрема осіб з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового
апарату, людей із затримкою розумового розвитку, людей з психічними
розладами та інших маломобільних груп населення.
Робота евакуаційних органів в звітному періоді була спрямована 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 відбувається 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 68 збірних пунктів евакуації, 20
місць безпечного розміщення евакуйованого населення.
Місця безпечного розміщення евакуйованого населення передбачається
розгорнути на базі готельних комплексів, санаторіїв та профілакторіїв.
Харчування евакуйованих осіб передбачається організувати в місцях
розселення, готування їжі буде виконуватися 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
1005 одиниці транспорту малої, середньої та великої місткості для здійснення
евакуаційних перевезень.
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Відповідно міської цільової соціальної Програми розвитку цивільного
захисту м.Миколаєва на 2017-2019 роки з міського бюджету використано 1261
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, списків
оповіщення евакуаційних органів міста, міського і районних планів евакуації
населення.
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.
24.02.2017 адміністраціями Центрального та Заводського районів ММР
прийнято участь у командно-штабному навчанні за темою «Підготовка та
проведення антитерористичної операції на об’єкті «Миколаївська обласна
державна адміністрація», яке проводилося за планом Антитерористичного центру
при управлінні СБ України в Миколаївській області. Відпрацьоване питання
евакуації населення з можливої зони ураження внаслідок захопленням
терористами будівлі із використанням стрілецької зброї.
З 23 по 26 травня на території комунального підприємства «Міжнародний
аеропорт Миколаїв» і прилеглої до нього зони (с. Матвіївка, с.Баловне, лісовий
масив між селищами) проходила практична фаза тактико-спеціального навчання
за участю підрозділів УСБУ, Національної поліції і ЗСУ.
З метою інформування населення м.Миколаєва щодо проведення навчань
розміщувався погоджений з УСБУ в Миколаївській області текст повідомлення
у засобах масової інформації (офіційний портал Миколаївської міської ради,
ТРК “МАРТ”, радіо “Рідна вулиця” та “Радіо Квартал”).
Управлінням з питань НС та ЦЗН Миколаївської міської ради спільно з
комісією з питань евакуації м. Миколаєва та комісією з питань евакуації
Центрального району міста підготовлено попередні розрахунки щодо заходів з
евакуації населення мкрн. Матвіївка із зони можливого ураження, згідно із
задумом навчань (визначено зону евакуації, пункти посадки/висадки, маршрути
руху, кількість необхідного автотранспорту, збірні пункти евакуації тощо).
Спеціалізованою медичною службою цивільного захисту м. Миколаєва
підготовлено розрахунки медичного забезпечення, видано наказ начальника
управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради “Про медичне
забезпечення тактико-спеціального навчання в Миколаївській області”.
Департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської
міської ради уточнено перелік осіб з інвалідністю, які мешкають в мкр.
Матвіївка та підлягають евакуації.
Управлінням розвитку споживчого ринку департаменту економічного
розвитку Миколаївської міської ради підготовлені розрахунки по забезпеченню
харчуванням та предметами першої необхідності для евакуйованого населення.
За задумом навчання, перед виконкомом Миколаївської міської ради
стояло завдання із забезпечення евакуації населення мкрн. Матвіївка.

9
26 травня, після отримання інформації від координаційної групи
Антитерористичного центру УСБУ, Миколаївським міським головою надано
розпорядження від 26.05.2017 № 1 рн “Про евакуацію населення та працівників
з зони надзвичайної ситуації”, здійснено оповіщення керівного складу комісій з
питань евакуації міста та Центрального району м.Миколаєва.
Відпрацювавши теоретичну частину, комісією з питань евакуації
Центрального району здійснено часткову евакуацію ДНЗ №99 (Матвіївка) до
ДНЗ №112 (Тернівка).
Під час навчань було відпрацьовано спільні дії, перевірено роботу
системи зв’язку та оповіщення під час проведення евакуації, практично
виконані заходи з евакуації населення (забезпечення транспортом, охорона
об’єктів, надання невідкладної медичної допомоги імовірним потерпілим).
Загалом, до участі у навчаннях були залучені 136 осіб, з них 37 дітей, 9
одиниць техніки.
04.09.2017 прийнято участь у проведені командно-штабного навчання
антитерористичного центру УСБУ в Миколаївській області за темою «Дії
керівного складу органів управління, сил цивільного захисту адміністрації
Корабельного району Миколаївської міської ланки територіальної підсистеми
ЄДС ЦЗ Миколаївської області при підготовці та проведені антитерористичної
операції на об’єкті ДП «Стивідорна компанія «Ольвія».
Заняття з евакоорганами всіх рівнів проходили під час проведення
навчань, тренувань відповідно затвердженого графіку.
Сплановані в 2017 році заходи роботи евакуаційної комісії виконані в
повному обсягу.
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 керівного складу і населення
на даний час складається з трьох незалежних підсистем, а саме:
- підсистеми регіональної внутрішньообласної системи централізованого
оповіщення «Сигнал-ВО»;
- підсистеми виклику та інформування керівного складу органів
управління цивільного захисту міста «ОЛЬХОН»;
- підсистема оповіщення населення з використанням станцій ефірного
мовлення, станцій телевізійного мовлення та мережу вуличних гучномовців.
До складу системи централізованого оповіщення «Сигнал-ВО» входить:
- 349 одиниць апаратури П-160 та П-164;
- 125 електросирен різної модифікації, з них: 104 централізованого
вмикання, 21 автономного запуску;
- 19 електросирен розташовані на об'єктах комунальної власності
м. Миколаєва;
- 22 стійки централізованого виклику ємністю 1830 номерів, до яких
підключено 494 абонентів.

10
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
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 витрачено за 2017 року - 388774,20 грн.
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 16
груп оповіщення (комісії з питань ТЕБ і НС, евакуаційний комісій районів та
міста, 37 диспетчерських служб приватних таксі, керівний склад і
диспетчерські служби 10 підприємств міських перевізників (маршрутних таксі),
керівники підприємств які залучаються до протидії загрозам зимового періоду
та ліквідації наслідків НС, міські територіальні та об'єктові формування ЦЗ,
начальники спеціалізованих служб ЦЗ, чергових в/ч Миколаївського гарнізону).
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.
Підсистема оповіщення населення з використанням станцій ефірного
мовлення, станцій телевізійного мовлення та мережу вуличних гучномовців.
Згідно концепції побудови міської системи централізованого оповіщення
про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій керівного складу і
населення міста «Пріоритет» 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 69 од. (миколаївські загальноосвітні школи, будівля управління
освіти Миколаївської міської ради, будівля Миколаївської міської ради);
- щільовий сигнально-гучномовний пристрій підвищеної потужності МКО1Т Platan, потужністю 600 Вт в кількості 1 од. (мкр. Мала Корениха);
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- блоки оповіщення (типу БО-FM-05) з акустичними системами
потужністю 120 Вт (типу ОЗНС-АС-30-1) в кількості 2 од. (мкр. Велика
Корениха.);
- 8 двоканальних комутаційно-гучномовніх 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.
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.
В 2017 році розроблено проектно-кошторисну документацію по об’єкту
«Реконструкція
місцевої
автоматизованої
системи
централізованого
оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві»
та проведено її експертизу на суму 49246,00 гривен.
Загальна вартість робіт з реконструкції місцевої автоматизованої системи
централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних
ситуацій у м.Миколаєві протягом 2017-2019 років складає 1570000,00 грн., в
тому числі у 2018 році 540000,00 грн.
З директором радіомовної компанії Радіо «Ера FM» на частоті 107,8 МГц
на договірних умовах (договір про співробітництво №6 від 19.02.2015р)
узгоджено питання оповіщення населення м. Миколаєва про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій з виділеного (АРМ) управління з питань
НС та ЦЗН ММР шляхом переривання трансляції інформаційних, музичнорозважальних програм та інших ліцензійних продуктів підприємницької
діяльності.
Відповідно до затвердженої схеми озвучення території у співпраці з
операторами радіомовних компаній («Рідна вулиця», «Радіо «Квартал»)
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.
Через мережу кабельного телебачення МКТВ (бігучою стрічкою або
повним перериванням відповідних програм), вуличні гучномовці та ефірне
мовлення «Ера FM2 здійснюється передача штормових повідомлень та іншої
інформації з питань цивільного захисту.
Затверджено спільні інструкції з директорами 6-ти телерадіомовними
компаніями (МОДТРК, КП «ТРК МАРТ», ТОВ ТРК «НІС-ТВ», ТОВ ТРК
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«Сатурн», ТК «ТАК-ТV», ТОВ «МКТВ») про порядок оповіщення населення
міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій по каналах
телебачення і радіомовлення.
Проведено закладку друкованих текстів звернень щодо найбільш
вірогідних
надзвичайних
ситуацій
в
запечатаних
конвертах
на
радіотрансляційних вузлах та студіях телебачення вищевказаних компаній, які
повинні використовуватись у разі загрози та виникнення НС та в особливий
період черговим персоналом компаній за командою міського голови або
начальника управління з питань НС та ЦЗН ММР.
Укладено договори про спільну діяльність у сфері оповіщення та
інформування населення з питань цивільного захисту з:
- КП Телерадіокомпанія «Март»;
- радіомовною компанією Радіо «Ера FM» на частоті 107,8 МГц;
- радіомовною компанією «Рідна вулиця»;
- радіомовною компанією «Радіо Квартал»;
- ТОВ «Миколаївське кабельне телебачення».
- Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія;
- ТОВ «Дикий сад».
В цілому існуюча система оповіщення м. Миколаєва забезпечує
доведення інформації до керівного складу та населення про виникнення або
загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і подій.
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
336 273 осіб (69% від загальної кількості населення міста), в тому числі:
- у сховищах – 18 257 осіб (5,4 %);
- в підвальних приміщеннях багатоповерхових будинків, установ та
організацій – 265 471 осіб (79 %);
- в підвальних приміщеннях будинків приватного сектору – 52 545 осіб
(15,6 %).
Станом на 01.01.2018 по місту Миколаєву обліковано 475 підвальних
приміщень місткістю 265,471 тис. осіб.
Перевірено стан утримання 162 ЗС ЦЗ:
- 29 сховищ утримується без порушень вимог ДБН;
- 54 сховища мають незначні порушення;
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- 139 сховищ не готові до використання за призначенням (61 %), з причин
виходу з ладу фільтровентиляційного обладнання, яке не виробляється на
території України.
Загальна сума запланованих коштів у 2017 р. на ремонт ЗС ЦЗ міської
комунальної власності складала 1836,00 тис. грн.:
- міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту
м. Миколаєва на 2017-2019 роки - 315,00 тис. грн.;
- Програма реформування ЖКГ на поточний ремонт ЗС ЦЗ комунальної
форми власності, які розташовані в житлових будинках - 354,00 тис. грн.;
- бюджет розвитку, ЗС ЦЗ № 52508, міська лікарня №1 — 1 167,00 тис.
грн.
Станом на 01.01.2018 р. виконано ремонт та придбано обладнання для ЗС
ЦЗ всіх форм власності на суму 1 310,924 тис. грн.
Видано розпорядження міського голови від 20.06.2017 № 176р «Про
підготовку та проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного
захисту м. Миколаєва у 2017 — 2018 роках».
Проведено роботу з технічної інвентаризації 168 захисних споруд, що
складає 75% (комунальної власності на 99%) .
На виконання доручення міського голови від 31.08.2017 № 61/02.02.05-2.2
19.10.2017 р. проведено практичне тренування з приведення ЗС ЦЗ у готовність
до використання за призначенням (ЗС ЦЗ № 52221, розташована на території
ПАТ «Миколаївгаз»).
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”.
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 2017 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).
В останні роки на території міста Миколаєва також спостерігаються значні
зсувні та абразійні процеси.

14
Район міста
Зони можливого
підтоплення
Центральний район

Корабельний район

Небезпечна ділянка

Тернівка (вулиці:Молодіжна,
Аерофлотська, В’язова, Софіївська,
Варненська, Слов’янська, Цілинна,
Новоросійська, Левського,
Пушкіна, Західна. Провулки:
Військовий, Мирний, Торговий,
Дружний, Топольний)
Кульбакіно (вул.Знаменська,
Райдужна, Вокзальна)

Житловий масив в межах вул.Марії
Ульянової - Фонтанної від
вул.Степової допр.Жовтневого
Поглиблення та розчищення
р. Вітовка, будівництво бетонного
лотка закритого типу від
пр. Жовтневого до р. Південний
Буг, в тому числі проектні роботи
Широка Балка

Інгульський район

Заводський район

Площа,
кв.км
2,0

700 приватних
домоволодінь, 2128
мешканців

0,8

120 приватних
домоволодінь, 500
мешканців; 12
багатоповерхових будинків,
2500 мешканців

0,125

0,2

Південно-західна частина
житлового масиву Широка Балка
(вулиця Прибузька, провулки: 3
Братський Широкий, Павлова, 1-й 5-й Прибузький
Парк «Богоявленський»
сел.Горького

0,348

Житловий масив по пров. 2
Кіровському
Ліски (від проспекту Леніна до
річки Південний Буг)
мікрорайон Намив

0,055

Залізничне селище

0,20

Зони зсувних та
абразійних процесів
Центральний район Мікрорайон Соляні
вул. Берегова
берегова лінія

Стисла характеристика

0,25
0,26

7,5

150 м

340 приватних
домоволодінь
1100 мешканців
100 приватних
домоволодінь

482 приватних домовладінь
1500 мешканців
253 приватних
домоволодіння
707 мешканців

147 приватних
домоволодінь, 1546
мешканців.
11 приватних домоволодінь
40 мешканців
100 приватних
домоволодінь
88 багатоповерхових
будинків
19 600 мешканців
352 приватних
домоволодіння
1200 мешканців
12 приватних домоволодінь
45 мешканців
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Заводський район

мікрорайон Намив
вул. Лазурна (берегова лінія)
мкр. Велика Корениха
вул. Піщана, буд. 1б, 1а, 1, 2а, 3а

1000 м
120м

20 багатоповерхових
будинків, 9600 мешканців
5 приватних домоволодінь
21 мешканець

За 2017 р. зафіксовано 12 випадків провалів грунту в Заводському,
Центральному та Інгульському районах міста.
Радіаційний і хімічний захист
Протягом 2017 року надзвичайних ситуацій з викидом (виливом)
небезпечних хімічних речовин, несанкційованого 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 2017 році знаходився
в межах 0,008-0,017 мР/год, що відповідає середній природній потужності
експозиційної дози гамма-випромінювання.
В 2017 році 10 взводом ДВГРЗ ДСНС України проведено 20
демеркурізаційних заходів в житлових приміщеннях в зв’язку з необережним
поводженням ртутними термометрами мешканцями міста. Вилучено біля 1500
од. люмінісцентних ламп з відкритих територій Корабельного та Центрального
районів.
Протягом 2017 року здійснено заходи з утилізації металевої ртуті та інших
ртуть вмисних речовин, виявлених на території міста на суму 14549,47 грн., в
тому числі:
- ртуть 4,5 кг.;
- лампи люмінесцентні 1300 шт.;
- бой ламп люмінесцентних 200 шт.;
- ґрунт з домішкою ртуті 62 кг.
У промисловому комплексі м. Миколаєва функціонує 10 об'єктів, на яких
зберігається або використовується у виробничій діяльності 407,6 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 2017 році придбано:
- протигази ГП-7 в кількості 110 од. на суму 70730,00 грн.;
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- респіратори РУ-60м з коробкою К1Р1 в кількості 80 шт. на суму 21200,00
грн.
Для забезпечення працюючого населення підприємствами, установами та
організаціями за власні кошти у 2017 році придбано засобів радіаційного та
хімічного захисту органів дихання на суму 253009,00 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
обсяг субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету м.Миколаєва для
забезпечення непрацюючого населення засобами радіаційного та хімічного
захисту 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.,
- в наявності - 0,578 тис. од. (17%),.
Доросле непрацююче населення, яке проживає в ПЗХЗ - потрібно - 5,660
тис. од., в наявності - 0,547 тис. од. (10%).
Працівники виконавчих органів Миколаївської міської ради:
- потрібно - 0,929 тис. од.,
- в наявності - 0,592 тис. од. (64%).
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%.
Відповідно до розпорядження міського голови від 21.02.2017 №41р «Про
організацію радіаційного та хімічного захисту на території м. Миколаєва»
створено:
1. 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.
2. Диспетчерські служби з цілодобовим режимом чергування — 11 од. ., в
тому числі:
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- 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 – 36.
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”
на базі управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради створена
спеціалізована медична служба ЦЗ м. Миколаєва.
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, ЛШМД)

4

Лікарні для дітей ( № 2)

1

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

Ліжковий фонд медичної служби ЦЗ м. Миколаєва становить - 1700 ліжок,
в тому числі на випадок виникнення НС - 220 ліжок, в тому числі:
- 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
110,00 тис. грн.
На випадок виникнення осередку карантинних інфекцій передбачено розгортання холерного госпіталю:
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- на масові випадки -180 ліжок;
- провізорні відділення - 710 ліжок;
- ізолятори - 450 ліжок.
Забезпечення закладів охорони здоров’я
електропостачання:
Заклад охорони здоров’я

Автономне джерело
електропостачання

автономними

Запас палива На годин
(літрів)
роботи

Міська лікарня № 1

Дизель-генератор
TJ35ED (35 кВт)

200

Міська лікарня № 3

Дизель-генератор
ДГА-3-48-50 (50 кВт)

567

25

джерелами
Підключ.
до е/м
АВР
АВР

Дизель-генератор
TJ35ED (35 кВт)

Ручний

Міська лікарня № 4

Дизель-генератор
TJ35ED (35 кВт)

250

24

АВР

ЛШМД

Дизель-генератор
AKSA (75 кВт)

800

24

АВР

Дитяча лікарня № 2

Бензиновий
генератор“Honda”
EP-65-00CS (5 кВт)

25

15,6

АВР

Пологовий будинок
№1

Дизель-генератор
TJ35ED (35 кВт)

210

20

АВР

Пологовий будинок
№2

Дизель-генератор
TJ35ED (35 кВт)

92

18

АВР

Пологовий будинок
№3

Дизель-генератор
DALGAKIRAN
DS110CP (110 кВт)

100

10-15

АВР

ЦПМСД №1

Бензиновий
генератор“Honda”
EP-65-00CS (5 кВт)

20

15,6

Біологічний захист, забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення
Фахівцями Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби
в Миколаївській області виконувались заходи щодо забезпечення ветеринарносанітарного та епізоотичного благополуччя на території міста згідно плану
протиепізоотичних заходів по профілактиці основних заразних хвороб.
Проводяться подвірні обходи в приватному секторі м. Миколаєва з метою
виявлення хворих та підозрілих тварин та птиці. Протягом 2017 року обстежено
2040 подвір’я. Хворих тварин та птицю не виявлено. Проведено 2276 бесід та
розклеєно 928 листівок щодо небезпеки африканської чуми свиней.
Проведено дослідження:
1. Великої рогатої худоби:
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- на лейкоз - 481 гол.;
- на бруцельоз- 470 гол.;
- на туберкульоз – 486 гол.
2. Свиней на африканську чуму – 4 гол.
3. Коней на бруцельоз - 87 гол.
4. Собак:
- на сказ – 4 гол.;
- на трихінельоз – 4 гол.;
- на дирофіляріоз – 2 гол.
5. Котів:
- на сказ – 3 гол.;
- на трихінельоз – 1 гол.;
- на токсоплазмоз – 3 гол.
Здійснено дослідження продукції птахівництва на сальмонельоз – 846
проб.
Проведено щеплення:
- великої рогатої худоби проти сибірки – 502 гол.
- проти класичної чуми свиней – 43 гол.;
- птиці проти хвороби Ньюкасла – 16607 гол.;
- проти сказу собак – 6646 гол.;
- проти сказу котів – 1669 гол.;
Створено резерв вакцин на випадок виникнення НС на суму 65593,95 грн.
Забезпечення техногенної безпеки
Відповідно до Переліку ПНО області, затвердженого рішенням
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 19.10.2017 (протокол № 8), на
обліку в місті перебуває 395 ПНО.
Найменування

ПНО, які зареєстровані
у державному реєстрі,
з них:

ПНО, які підлягають
паспортизації

ВСЬОГО

Центральний район

98

37

135

Інгульський район

59

38

97

Заводський район

63

33

96

Корабельний район

43

24

67

За місто Миколаїв

263

132

395

Кількість ПНО в порівнянні з минулим роком зросла на 16% (2015 рік –
288, 2016 - 341).
Для 287 ПНО розроблено паспорти безпеки та направлено на реєстрацію
до державного реєстру страхового фонду документації.
На 278 ПНО проведена ідентифікація ОПН.
За результатами ідентифікацій об’єктів підвищеної небезпеки на території
міста визначено 72 ОПН, що становить 18% від загальної кількості ПНО.
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Для 58 ОПН складено плани локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та
аварій.
На території міста Миколаєва з 395 ПНО підлягає обов’язковому страхуванню
197 об’єктів. На сьогодні застраховано 141 вищезазначених об’єктів.
Забезпечення пожежної безпеки
Питання забезпечення пожежної безпеки на території м.Миколаєва
знаходяться на постійному контролі виконавчих органів Миколаївської міської
ради.
Протягом 2017 року на засіданні комісії з питань ТЕБ і НС м.Миколаєва
розглядались питання:
- Про забезпечення пожежної безпеки в пожеженебезпечний весняно-літній
період 2017 року на об’єктах та території м. Миколаєва (протокол №4 від
23.03.2107);
- Про стан пожежної та техногенної безпеки багатоповерхових будинків та
будинків підвищеної поверховості (протокол №4 від 23.03.2107);
- За зверненням ПАТ “Миколаївгаз” про ситуацію щодо порушення правил
користування газом в побуті мешканцями кв. 46 житлового будинку по пров.
Кобера, 15. (протокол №4 від 23.03.2107);
- Щодо запобігання виникнення пожеж у лісових насадженнях та на
відкритих територіях м. Миколаєва (протокол №8 від 29.06.2107);
- Про стан джерел протипожежного водопостачання на території
м.Миколаєва (протокол №8 від 29.06.2107);
- Про забезпечення пожежної безпеки в пожеженебезпечний осінньозимовий період 2017 року (протокол №16 від 10.10.2107);
- Про стан пожежної безпеки об'єктів з масовим перебуванням людей
(протокол №16 від 10.10.2107);
- Про протипожежний стан закладів підпорядкованих управлінню освіти
Миколаївської міської ради (протокол №17 від 01.12.2107).
За результатами роботи комісії схвалено:
- Комплексний план заходів щодо забезпечення пожежної безпеки у
м.Миколаєві у пожеженебезпечний весняно - літній період 2017 року;
- План організаційно-технічних заходів щодо підвищення пожежної
безпеки у м. Миколаєві у пожежонебезпечний осінньо-зимовий період 20172018 років.
Дорученням міського голови від 18.04.2017 №792/02.02.01-22/17/14/17
створено міський оперативний штаб з координації діяльності щодо протидії
пожежам в природних комплексах та на відкритих територіях.
Головами адміністрацій районів ММР затверджено відповідні розпорядження в яких закріплено склад тимчасових комісій з проведення рейдових перевірок паркових зон, зелених насаджень та місць масового відпочинку.
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
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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 міста з початку поточного року:
- знесено сухостійних дерев - 249 од.;
- обрізано гілок дерев - 1806 од.;
- кроновано дерев - 75 од.;
- вивезено ТПВ – 169652 куб. м.
З метою покращення протипожежного водопостачання МКП «Миколаївводоканал» з початку 2017 року проведено ремонт систем водопостачання
господарським способом, в тому числі: замінено аварійних мереж водопроводу
— 1235,7 п.м., на суму 293,5 тис. грн., з них заміна ділянок магістралі вулицями
міста 606,9 п.м.
МКП «Миколаївводоканал» в 2017 році проведено ремонт 139 пожежних
гідрантів, в тому числі 128 планово, 11 аварійно, в тому числі:
Райони міста
Інгульський
Заводський
Центральний
Корабельний
Всього:

Заміна
4
1
12
4
21

Ремонт
23
21
20
43
107

Аварійна заміна
3

Аварійний ремонт
2

1
4

3
2
7

Після ремонту пожежних гідрантів здійснюється їх передача пожежним
частинам міста.
У другому півріччі 2017 року ГУ ДСНС України у Миколаївській області
проведено перевірку виконання заходів пожежної безпеки у закладах
управління освіти ММР. 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.
На виконання правил пожежної безпеки з міського бюджету протягом 2017
року витрачено:
- управлінням освіти ММР кошти у сумі 1300,427 тис.грн.
- управлінням охорони здоров’я ММР кошти у сумі 1708,882 тис.грн.
- управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини ММР
кошти у сумі 873,852 тис.грн.
- департаментом праці та соціального захисту населення ММР кошти у
445,747 сумі тис.грн.
Однією із гострих проблем м Миколаєві є стан систем пожежегасіння та
димовидалення у будинках підвищеної поверховості. Через тривалу
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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 року кошти на фінансування вищезазначених заходів не
виділялись.
В м. Миколаєві на території міста розташовано 50 будинків підвищеної
поверховості (12-16 поверхи), які обладнані системами пожежогасіння,
димовидалення та сигналізації і перебувають:
- у комунальній власності територіальної громади - 29 будинків;
- об'єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ, ЖБК) - 16
будинків;
- відомчого фонду та інші суб’єкти господарювання (готелі тощо) - 5
будинків.
Працюють системи пожежогасіння та димовидалення в ручному режимі в
будинках : вул. Металургів, 72, пр. Жовтневий, 325/2, вул. Комсомольська, 48,
пр. Жовтневий, 325/4, вул. Комсомольська, 48 А, пр. Жовтневий, 325/5,
вул. Миколаївська, 34 Б.
Також знаходяться у робочому стані та працюють системи пожежегасіння
в житлових будинках ОСББ по вул. Декабристів, 40, пр. Жовтневий, 325/6.
Разом з тим, у житлових будинках комунальної власності, відповідно
потреби, виконувались роботи із облаштування підкачуючим насосним
обладнанням.
На замовлення департаменту ЖКГ ММР підрядним підприємством
виготовлено
проектно-кошторисну
документацію
на
відновлення
працездатності систем пожежогасіння та димовидалення у житлових будинках
по вул. Миколаївській, 34-б, вул. Садовій, 9, вул. Космонавтів, 53 та пр. Леніна,
184.
На даний час проектно-кошторисна документація на відновлення
працездатності систем пожежогасіння та димовидалення у житлових будинках
по вул. Миколаївській, 34-б, вул. Садовій, 9, вул. Космонавтів, 53 та пр.
Леніна, 184 знаходиться на погодженні в ГУ ДСНС України в Миколаївській
області. За умови наявності фінансових надходжень з місцевого бюджету, після
отримання позитивного висновку ДП «Укрдержбудекспертиза», вищезазначені
роботи буде розпочато.
Управлінням з питань НС та ЦЗН ММР постійно здійснюється аналіз стану
пожежної безпеки на території міста та на офіційному веб-порталі міської ради
постійно висвітлюється інформація щодо встановлення на території міста високої та надзвичайної пожежної небезпеки, правил дотримання заходів пожежної безпеки.
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Аналіз пожеж, які виникли на території міста в 2017 році.
Протягом 2017 року на території м. Миколаєва виникло 997 пожеж (в
2015 році - 882, в 2016-1036) на яких загинуло 13 осіб ( в 2015 році - 22 особи, в
2016 - 9).
Збитки від пожеж склали 18199,0 тис. грн. ( в 2016 році - 12267,0 тис.грн.).
Із загальної кількості пожеж в житловому секторі виникло 429 пожеж (в
2016 році – 689).
На відкритих територіях житлового сектора виникло 592 пожежі (в 2016447 пожеж).
На об'єктах господарчої діяльності виникла 41 пожежа ( в 2016 році – 38),
в тому числі:
- на об'єктах торгівлі 13 пожеж ( в 2016 році – 18);
- на об'єктах з масовим перебуванням людей 5 пожеж (в 2016 році - 8).
Основними причинами пожеж є:
- необережне поводження з вогнем – 776 (2016 – 836);
- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації
електроустановок, електрообладнання – 132 (2016 – 119);
- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації
пічок - 26 (2016-24);
- дитячі пустощі з вогнем – 0 (2016 -3);
- підпали – 45 (2016 – 40).
з/п
1.

Найменування причин
пожеж

Всього

Кількість пожеж
ЦР
ІР

ЗР

КР

Загальна кількість пожеж,
з них:

997

291

235

205

266

В житловому секторі,

429

160

99

95

75

Збитки (тис. грн.)

18199

4629

9029

2474

2066

Врятовано матеріальних цінностей на пожежах (тис. грн.)

52692

7215

17881

10259

17337

13

5

5

1

2

2.

Загинуло:

3.

Причини виникнення:

3.1

необережне поводження з
вогнем

776

224

159

161

232

3.2

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

132

44

48

25

15

3.3

порушення правил П/Б при
влаштуванні та експлуатації
печей

26

3

5

5

13

3.4

дитячі пустощі з вогнем

0

0

0

0

0

24
з/п

Найменування причин
пожеж

Всього
45

Кількість пожеж
ЦР
ІР
14
17

ЗР
10

КР
4

3.5

підпали

4.

На ОГД всього, з них:

41

5

22

10

4

4.1

торговельно-складські
споруди

13

3

8

1

1

4.2

споруди виробничого
призначення

13

0

8

5

0

4.3

об'єкти з масовим
перебуванням людей

5

1

2

2

0

4.4

інші об’єкти

10

1

4

2

3

5.

Врятовано всього людей, з
них:

78

23

23

22

10

5.1

на пожежах (з них дітей та
підлітків до 18 років)

38/0

10/0

15/0

9/0

4/0

5.2

на воді

12

3

0

7

2

5.3

на території міста

28

10

8

6

4

6.11

аварійне відключення
електроенергії

0

0

0

0

0

6.12

пошкодження інженерних
споруд

0

0

0

0

0

6.13

інші події

2

1

1

0

0

Аналіз надзвичайних ситуацій і подій
У 2017 році зареєстровано 2 надзвичайні ситуації.
1. В вольєрі для утримування павичів КУ ММР «Миколаївській зоопарк»
28.12.2016 сталася загибель птиці. Загалом загинуло 9 голів птиці.
На момент виникнення надзвичайної ситуації в зоопарку утримувалось 104
види птахів, загальною кількістю 931 голова.
За результатами дослідження патологічного (біологічного) матеріалу
№ 000833п.м./17 від 15.02.2017 державного науково – дослідного інституту
ЛДВСЕ (м. Київ) виявлено РНК вірусу пташиного грипу типу А субтипу Н5.
Класифікація надзвичайної ситуації:
- за кодом національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 0192010: 20732 «НС, пов'язана з ензоотією»;
- за класифікаційною ознакою відповідно до наказу МНС України від
12.12.2012 № 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних
ситуацій»: 2.39 «Захворювання сільськогосподарських та диких тварин на
екзотичні та особливо небезпечні інфекційні (карантинні) хвороби:
африканська чума свиней, Ньюкаслська хвороба, сибірка, ящур тощо»;
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- за рівнем надзвичайної ситуації відповідно до Порядку класифікації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368
«Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру за їх рівнями»: об’єктового рівня реагування.
2. На території причалів № 5 та № 6 прилеглих до складів № 4 та № 6 ДП
«Стивідорна компанія «Ольвія» 06.08.2017 року о 16 годині 09 хвилин, через
раптовий потужний порив вітру, що тривав близько 10 хвилин разом з градом
та сильною зливою, зійшли з колій 7 портальних кранів. Один кран впав на
інший, у одному крані відірвало машинне відділення та погнуло стрілу, інші
крани зазнали значних механічних пошкоджень в наслідок зіткнення один з
одним та зійшли з залізничної колії. Також у складі № 6 критого зберігання
вантажів вирвало частково вікна та пошкоджено дах, на складі № 4
пошкоджено дах.
Класифікація надзвичайної ситуації:
- за кодом національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 0192010: 20331 «НС, пов'язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше),
охоплюючи шквали та смерчі»;
- за класифікаційною ознакою відповідно до наказу МНС України від
12.12.2012 № 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних
ситуацій»: 1.49 «Припинення понад 12 годин виробничої діяльності підприємства,
що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, внаслідок руйнування
його будівель та споруд виробничого призначення (у тому числі транспортних
комунікацій)»;

- за рівнем надзвичайної ситуації відповідно до Порядку класифікації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368
«Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру за їх рівнями»: об’єктового рівня реагування.
з/п

Найменування причин
подій

Всього

Кількість подій
ЦР
ІР

ЗР

КР

Загальна кількість подій,
з них:

110

64

17

17

12

1

виявлення вибухонебезпечних предметів часів ВВВ

43

25

8

4

6

2

події на водних об’єкта

23

13

2

7

1

3

події на транспорті

13

8

1

3

1

4

вибухи та загрози вибухів

18

12

2

3

1

5

отруєння людей

7

2

3

0

2

6

захворювання тварин

0

0

0

0

0

7

події, пов’язані з погодними

0

0

0

0

0
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з/п

Найменування причин
подій

Всього

Кількість подій
ЦР
ІР

ЗР

КР

умовами
8

події на об’єктах ЖКГ

1

0

0

0

1

9

інфекційні захворювання
людей

2

2

0

0

0

10

знайдення хімічно
небезпечних речовин

0

0

0

0

0

11

аварійне відключення
електроенергії

0

0

0

0

0

12

пошкодження інженерних
споруд

0

0

0

0

0

13

інші події

2

1

1

0

0

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 2017 році пройшло 507 чол., план комплектування
курсів виконано на 75,3% від запланованого (план 673 чол) в порівнянні з
2016 р. виконання погіршилось на 18,3 % (в 2016 р. виконання 93 %) в розрізі
по структурним підрозділам курсів:
- на обласних курсах пройшли навчання 324чол. - 85 % від запланованого
(план - 377 чол.):
Інгульський район — 36 чол. - 100 % виконання плану (план - 35 чол)
Заводський район — 170 чол. - 89,9 % виконання плану (план - 189 чол)
Центральний район — 150 чол. - 90,9 % виконання плану (план - 55 чол)
Корабельний район — 68 чол. - 69,4 % виконання плану (план - 98 чол)
- на міських курсах — 183 чол. - 62 % від запланованого (було заплановано
296 чол.).
Інгульський район — 6 чол. - 86 % виконання плану (план - 7 чол)
Заводський район — 101 чол. - 86,3 % виконання плану (план - 117 чол)
Центральний район — 48 чол. - 85,7 % виконання плану (план - 56 чол)
Корабельний район — 28 чол. - 24,1 % виконання плану (план - 116 чол)
В порівнянні з 2016 роком (Інгульський - 100% , Заводський — 88,6%,
Центральний — 88,3%, Корабельний — 44,9 %) виконання плану в цілому
погіршилось у зв’язку з відсутністю коштів у окремих підприємств на оплату
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навчання працівників, небажання керівництва деяких підприємств направляти
підлеглих працівників на курси ЦЗ з відривом від виробництва.
План комплектування в розрізі по структурним підрозділам курсів: 1)
обласні курси: найгірший показник — в Корабельному районі - 68 чол. - 69,4 %
виконання плану (план -98 чол), найкращий показник — в Інгульському районі
— 36 чол — 100 % виконання плану (план — 36 чол.); 2) міські курси:
найгірший показник — в Корабельному райні — 28 чол. - 24,1 % виконання
плану (план - 116 чол), найкращий показник — в Заводському районі — 101
чол — 86,3 % виконання плану (план — 117 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:
- 89 спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту (СОТ)
(виконання запланованого 125,6%, план - 71 тренувань): Інгульський район —
24 тренувань 83 % виконання плану (план — 29 тренувань); Центральний район
— 21 тренувань 111 % виконання плану (план - 19 тренувань); Корабельний
район — 20 тренування 95 % виконання плану (план - 21 тренування);
Заводський район — 2 тренування 100 % виконання плану (план - 2
тренування).
- 14 спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту (СОН)
(виконання плану 60,9% план 23 навчання): Інгульський район — 4 навчання
133,3 % виконання плану (план - 3 навчання); Заводський район — 7 навчань
53,6 % виконання плану (план - 13 навчань); Центральний район — 2 навчань
50 % виконання плану (план - 4 навчання);
- 86 протипожежних тренувань (тренувань з евакуації людей з елементами
пожежогасіння) (виконання плану 51,2 % план 168 тренувань): Інгульський
район — 38 тренувань 93 % виконання плану (план - 41 тренування);
Заводський район — 26 тренувань 57 % виконання плану (план - 46
тренувань); Центральний район — 10 тренувань 23,2 % виконання плану (план
- 43 тренування); Корабельний район — 17 тренувань 114 % виконання плану
(план - 15 тренувань);
- 56 протиаварійних тренувань на об’єктах підвищеної небезпеки з
аварійних ситуацій згідно з планами локалізації і ліквідації аварій (ПЛАС)
(виконання плану 84 % план 67 тренувань): Інгульський район — 37 тренувань
109 % виконання плану (план - 34 тренування); Заводський район — 3
тренування 60,0 % виконання плану (план - 5 тренувань); Центральний район
— 5 тренувань 25 % виконання плану (план - 20 тренувань); Корабельний
район — 8 тренувань 200 % виконання плану (план - 4 тренування);
- 29 об'єктових тренувань на об’єктах з чисельністю 50 та менше осіб
(виконання плану 94 % план 31 тренувань): Заводський район — 1 тренування
50 % виконання плану (план - 2 тренування); Центральний район — 13
тренувань 65 % виконання плану (план - 20 тренувань); Корабельний район —
15 тренування 178 % виконання плану (план - 9 тренувань);
- 175 об’єктових тренувань в навчальних закладах (виконання плану 109,4
% план 160 тренувань): Інгульський район — 69 тренувань 144 % виконання
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плану (план - 48 тренування); Центральний район — 54 тренування 135 %
виконання плану (план - 40 тренувань); Корабельний район — 52 тренування
153 % виконання плану (план - 34 тренування);
З практичного навчання в 2017 р в порівнянні з 2016 р збільшилась
кількість проведених заходів:
1. Спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту (СОТ) з
67 в 2016 р. до 89 в 2017 р.;
2. Об’єктових тренувань в навчальних закладах з 174 заходів в 2016 р. до
175 заходів в 2017 р.
Зменшення кількості проведених заходів спостерігалося з проведення:
1. Спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту (СОН) з
45 в 2016 р до 14 в 2017 р.;
2. Протипожежних тренувань (тренування з евакуації людей з елементами
пожежогасіння) з 126 тренувань в 2016 р до 86 тренувань в 2017 р;
3. Об’єктових тренувань об'єктів з чисельністю 50 та менше осіб з 62
заходів в 2016 р. до 29 заходів в 2017 р.
2. План — графік проведення практичної підготовки на 2017 рік всіма
районами в цілому виконаний. В порівнянні з 2016 в 2017 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”.
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
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керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області, 10 взвод ДГВРЗ. В
зазначених заходах прийняли участь біля 36 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 18570 дітей та 1300 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 29
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
168730 пам’яток на 18 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 11 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 (60 текстів). Друковані видання м. Миколаєва
(“Вечірній Миколаїв”) розміщували 6 статей інформаційно-попереджувального
характеру.
На виконання розпорядження Миколаївського міського голови від
21.12.15р. №303-р «Про планування та реалізацію основних завдань і заходів
цивільного захисту м. Миколаєва на 2016 рік» протягом вересня - жовтня
поточного року проводились огляд-конкурси на кращу навчально-технічну базу
консультаційних пунктів з питань ЦЗ районів. Під час проведення заходу
особлива увага приділялася:
характеристикам приміщення КП;
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наявності та актуальності документації щодо створення та організації
роботи КП;
переліку розділів, що потрібні для оформлення стендів КП;
рівню матеріально-технічному забезпеченню діяльності КП;
стану просвітницької роботи та пропаганди знань з питань ЦЗ серед
населення.
За результатами проведення огляду-конкурсу на кращу НМБ кращими
визначені:
Краща навчально-методична база ОГД:
Центральний район - ДП МУМА “Укрхімтрансаміак”;
Заводський район - філія ПАТ “Державна продовольчо-зернова
корпорація України” “Миколаївський портовий елеватор”;
Інгульський район - ТОВ “Миколаївський хлібзавод № 1”
Корабельний район - ТОВ МСП “НІКА-ТЕРА”.
Кращий консультаційний пункт з питань ЦЗ:
Центральний район - консультаційний пункт при ТОВ “Центральний-1”
дільниця 2;
Заводський район - консультаційний пункт при ЖКП ММР “Бриз” ЖЕК
№ 1;
Інгульський район - консультаційний пункт при КЖЕП ММР “Зоря”;
ЖЕК № 14 ЖКП ММР “Південь”
Корабельний район - консультаційний пункт при КП ДЕЗ “Пілот”.
Характерні недоліки, виявлені в ході проведення огляду-конкурсу КП:
- відсутня інформація про стан безпеки ПНО;
- недостатня кількість інформації на інформаційно-довідкових куточках
(законодавча база не оновлена відповідно до змін чинного законодавства);
- відсутні або знаходяться у малій кількість матеріально-технічні ресурси
для забезпечення діяльності КП;
- відсутній наглядовий матеріал, щодо розміщення захисних споруд;
Підводячи підсумки з проведеної роботи можливо зробити висновок, що
найкраще виконав план на 2017 р з функціонального навчання на курсах НМЦ
ЦЗ та БЖД в м. Миколаєві Інгульський район, з підготовки населення, яке
зайняте у сфері виробництва та обслуговування — Корабельний район; та
незважаючи на окремі недоліки, в цілому заплановані заходи з підготовки всіх
верств населення були виконані.
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
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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.
Міський матеріальний резерв, призначений для запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій, створено на суму 2350767,71 грн.
За 2017 рік на запобігання виникненню НС з матеріального резерву
виділено матеріалів на загальну суму 435 тис. грн.
З метою виконання невідкладних заходів з попередження та ліквідації
НС у 2017 році резервний фонд міста передбачався у сумі 2,5 млн.грн.
Кошти резервного фонду не використовувались.
Контрольна перевірка комісією ДСНС України
Відповідно до плану основних заходів щодо підготовки ЄДС ЦЗ на 2017
р., затвердженого розпорядженням КМУ від 11.01.2017 № 9-р Комісією ДСНС
України 20.06.2017 р. здійснено контрольну перевірку стану реалізації
державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань
техногенної та пожежної безпеки.
Комісією у ході контрольної перевірки перевірено:
1. Організація роботи з виконання вимог законодавчих, інших
нормативно - правових актів з питань виконання заходів цивільного захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної
безпеки.
2. Організація роботи з попередження надзвичайних ситуацій і
підвищення сталого функціонування об’єктів в умовах надзвичайних ситуацій,
контроль за впровадженням заходів попередження.
3. Забезпечення готовності органів управління, оперативно-чергових
(чергових) та диспетчерських служб, наявність та працездатність систем
раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі
їх виникнення, своєчасність і достовірність інформування про можливу та
наявну обстановку, про запобіжні заходи та хід проведення невідкладних робіт:
4. Створення, збереження та раціональне використання матеріальних
резервів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій.
5. Організація захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій,
надання невідкладної психологічної, медичної та іншої допомоги потерпілим
( інженерний захист, радіаційний та хімічний, медичний та біологічний,
організація евакуаційних заходів).
6. Створення, забезпечення та підтримання у постійній готовності сил і
засобів цивільного захисту для запобігання надзвичайним ситуаціям та
ліквідації їх наслідків.
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7. Стан підготовки керівного складу і населення способам захисту в разі
виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних
ситуацій та організація тренувань.
8. Забезпечення пожежної безпеки на території міста.
9. Організація роботи щодо безпеки людей на водних об’єктах.
З метою усунення недоліків, виявлених комісією ГУ ДСНС України у ході
контрольної перевірки, схвалено та затверджено міським головою План усунення
недоліків.
Висновок: Недоліки, виявлені у ході комплексної перевірки 2015 р. та
зазначені у акті, в цілому усунуто, крім заходів, які потребують великого обсягу
фінансування.
Загальна оцінка - “обмежено відповідає вимогам”.
Аварійно-рятувальне обслуговування
Аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів та територій міста
здійснювалось 10 взводом ДВГРЗ ДСНС України.
За 2017 р. здійснено:
Найменування заходів

№
з/п

2017 р.

1

Всього здійснено виїздів:

1215

2

Відпрацьовано чол/год, з них:

9287

в дихальных апаратах

253,5

3

Задіяно особового складу

3622

4

Задіяно техніки

1043

5

Проведено виїздів на аварійно-рятувальні роботи, з них:

34

5.1

Нещасні випадки з людьми на водних об’єктах

11

5.2

Нещасні випадки з людьми/(інші)

3

5.3

ліквідація витоку, виливу ХНР, перевищення ГДК в повітрі

20

Врятовано, чол., з них

5

на водних об’єктах

5

Вилучено трупів, чол., з них:

29

на водних об’єктах

5

2.1

6
6.1
7
7.1
8

Проведено виїздів на технічні роботи, з них:

1072

8.1

водолазно-пошукові (водолазно-технічні) роботи

20

8.2

відчинення квартир, приміщень, сховищ

244

8.3

розпилювання повалених дерев, кронування

251

33
8.4

відкачка води

6

8.5

прибирання снігу, наледі, бурульок

4

8.6

роботи з НХР

40

8.7

надання допомоги пенсіонерам

115

8.8

забезпечення масових заходів/забезпечення безпеки на воді

8.9

надання допомоги бригадам ШМД

41

8.10

обстеження аварійних конструкцій

29

32/94

8.11 Демонтаж аварійних конструкцій

8

8.12 енергозабезпечення

3

8.13 провали грунту/обрушення будівель

12/0

8.14 надання допомоги тваринам/знищення комах

20/16

8.15 робота на льоду

1

8.16 надання допомоги аварійним службам міста/поліції

17/125

8.17 забезпечення безпеки навколишнього середовища

1

8.18 господарчі роботи, інші, хибний виклик

38

8.19 санітарні заходи

2

8.20 демонтаж/монтаж конструкцій

27/32

8.21 забезпечення масових вибухів на кар’єрах

25

8.22 ліквідація розливу нафтопродуктів

4

9

Проведено виїздів на профілактичні роботи

215

10

Виявлено порушень Правил безпеки

1062

11

Кількість приписів, наданих керівництву об'єктів

214

12

Проведено тактичних навчань

5

13

Проведено виїздів по тривогам

3

14

Кількість укладених договорів

3

15

Кількість обслуговуваємих ПНО

48

16

Кількість обслуговуваємих територій/рекреаційних зон

1/3

Основні завдання на 2018 рік

34
Головним завданням з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на
2018 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;
- 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, вважати одним із пріоритетних завдань органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм
власності і підпорядкування.

Начальник управління
з питань НС та ЦЗН ММР

О.А.Герасіменя

