
 

 

 Аналіз  

діяльності органів управління та сил ЦО (ЦЗ) з питань  

захисту населення та територій за 2011 р. 

 

Головним завданням з підготовки цивільної оборони (цивільного 

захисту) м. Миколаєва на 2011 рік вважалось підвищення ефективності 

функціонування ланок державних систем з питань цивільного захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, забезпечення їх готовності до дій за призначенням у мирний час та в 

особливий період на території міста. 

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосереджувалось 

на: 

- забезпеченні готовності органів управління,  сил та засобів ЦО (ЦЗ) до 

оперативного реагування на надзвичайні ситуації (НС) та ліквідацію їх 

наслідків у мирний час та в умовах особливого періоду; 

- проведенні комплексу профілактичних заходів, спрямованих на 

виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям, 

зменшення людських і матеріальних втрат. 

- забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів 

профільних програм у сфері захисту населення та пожежної безпеки; 

-  продовженні створення складових Миколаївської міської ланки єдиної 

державної системи цивільного захисту на об'єктовому рівні; 

- розвитку раніше створеного потенціалу засобів захисту населення, 

накопиченню необхідних матеріальних резервів та підтриманні їх у готовності 

до застосування; 

- створенні і підтриманні у постійній готовності спеціалізованих 

аварійних служб для ліквідації аварій на системах життєзабезпечення міста;  

- підготовці керівного складу ЦО (ЦЗ), її органів управління та сил, 

навчанні населення діям у разі загрози та виникнення НС. 

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, вважається одним із пріоритетних завдань органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм 

власності і підпорядкування. 

 Діяльність органів управління та сил цивільної оборони (ЦЗ) 

м.Миколаєва в 2011 р. спрямовувалась на забезпечення виконання 

розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 17.02.11    

№ 36-р „Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 

2011 рік”. 

 

 

 

 

 



Планування попереджувальних заходів. 

 

 З метою забезпечення гарантованого рівня захисту населення, 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій,  в місті  працюють 5 міських 

цільових програми:  

- „Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 

2011-2013 рр.”;   
- „Програма з відновлення захисних властивостей сховищ ЦО 

комунальної власності міської ради в м.Миколаєві на 2008-2012 рр.”; 

 -  „Програма створення страхового фонду документації м.Миколаєва на 

2011-2015 рр.”; 

-  „Програма „Безпечне житло”. 

- „Програма ліквідації наслідків підтоплення території м.Миколаєва на 

період 2010-2015 років”. 

Відповідно до міської Програми розвитку цивільного захисту м.Миколаєва 

за 2011 рік з міського бюджету використані кошти у сумі 2,5 млн.грн. 

На кошти, передбачені у Програмних заходах, поновлено міський 

матеріальний резерв, поліпшено стан системи оповіщення міста, виконувалися 

першочергові заходи з аварійно-рятувального обслуговування, здійснюється 

моніторинг  небезпечних явищ на території міста. 

Програма створення страхового фонду документації виконана на 600%. 

На виконання заходів програми “Безпечне житло” витрачено з міського 

бюджету 11 млн.175 тис.грн., з інших джерел 19 млн.22 тис.грн. 

За 2011 р. вжито заходів щодо покращання електрозабезпечення міста за 

рахунок будівництва нових та реконструкції існуючих кабельних, повітряних 

ліній та будівництва розвантажувальних ТП,  покращено стан газопостачання,  

обслуговування та ремонту зовнішніх мереж та споруд на них, заміни газових 

приладів у квартирах мешканців житлових будинків. Проведені першочергові 

ремонтні роботи на аварійних будинках. 
 Департаментом ЖКГ вжито заходів з попередження виникнення НС на 

понтонній переправі на півострові «Аляуди», а саме: побудовано та замінено   

4-ту секцію переправи. На виконання робіт витрачено 273 тис.грн. 

 На даний час на переправі із 6 існуючих замінено 4 секції понтонів, які 

встановлені на глибоководних місцях, що виключає занурення споруди. 

 Вирішено питання щодо збільшення кількості посипочної та 

снігоприбиральної техніки  на 4 од.  

 Створено резервний фонд на суму1 млн.грн. та міський матеріальний 

резерв на загальну суму 511243 грн.  

 З метою зниження рівня загибелі соціально незахищених верств 

населення  від переохолодження в зимовий період 2011-2012 рр.,  в захисній 

споруді підготовлено тимчасовий пункт обігріву та нічлігу, розрахований на 70 

койко-місць. Забезпечено гаряче харчування, медичний огляд відвідувачів. 

Велика увага приділялась питанням забезпечення безпеки людей на воді. 

 Рішенням виконавчого комітету визначено  5 місць масового відпочинку 

населення на водних об'єктах міста. Проведено водолазне обстеження пляжів 

та місць відпочинку населення, забезпечена дія відомчих рятувальних постів. 



 Рішенням міськвиконкому визначені завдання щодо підготовки міського 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 рр., узгоджено 

оперативний план дій, направлених на локалізацію і ліквідацію можливих 

аварій на системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання міста. 

Розпорядженнями голів адміністрацій районів міста передбачено 

залучення додаткової техніки з підприємств та установ, розташованих на 

території районів для розчистки під’їзних шляхів до об’єктів 

життєзабезпечення .   

Для забезпечення заходів, спрямованих на захист населення,  протягом  

2011 року управлінням підготовлено 12 доручень та 17 розпоряджень міського 

голови,  15  рішень  міськвиконкому, 3 рішення міської ради. 

Адміністраціями районів міста планування заходів з захисту населення  

здійснено  своєчасно та якісно. 

 

Організація роботи комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій. 

 

 Робота комісії техногенно-екологічної безпеки була спрямована на 

попередження виникнення надзвичайних ситуацій. Протягом поточного року 

проведено 17 засідань комісії, 10 чергових та 7 позачергових, на яких 

розглянуто 47 питань, затверджено 10 планів заходів. 

Прийняті комісією рішення забезпечили: 

-  готовність сил та засобів до реагування, на несприятливі погодні умови; 

- 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. 

 За зверненням комісії прийнято 7 рішень міськвиконкому щодо виділення 

матеріалів з матеріального резерву міста на запобігання та ліквідацію наслідків 

надзвичайних подій на суму 75,6 тис.грн.: 

 - на виконання невідкладних заходів щодо попередження виникнення 

надзвичайної ситуації природного характеру на території міста. 

 - на виконання невідкладних заходів щодо попередження 

розповсюдження сказу безпритульними тваринами на території міста. 

 - для проведення невідкладних відновлювальних робіт, пов’язаних з 

ліквідацією наслідків пожежі у приватному житловому секторі за адресою:     

вул. Аерофлотська, 87. 

 - на виконання невідкладних заходів з попередження виникнення 

надзвичайної ситуації техногенного характеру на міському полігоні ТПВ. 

 - для проведення невідкладних відновлювальних робіт, пов’язаних з 

ліквідацією наслідків пожежі у приватному житловому секторі за адресами: 

вул. Дибенка, 63, пров. Колективний, 63-а, та у гуртожитку  КП “СКП 

“Гуртожиток” за адресою пр-т Жовтневий, 330. 

 План роботи Комісії на 2011 рік виконано. 

 



Система зв’язку і оповіщення. 

 

 Система зв’язку і оповіщення цивільної оборони міста створена і 

функціонує на базі центру телекомунікаційних послуг міської телефонної 

мережі Миколаївської філії ПАТ «Укртелеком». 

 Апаратура оповіщення та зв’язку цивільної оборони м.Миколаєва 

розташована на АТС, об’єктах комунальної власності, на підприємствах, в 

установах і організаціях міста та включена до системи централізованого 

оповіщення керівного складу і населення області. Апаратура знаходиться в 

постійному функціонуванні. 

 Працездатність та технічне обслуговування апаратури оповіщення 

забезпечується підрозділом центру технічної експлуатації ПАТ  ,,Укртелеком”. 

 Для оповіщення керівного складу підприємств, установ, організацій і 

населення м. Миколаєва задіяна апаратура,  до якої входить: 

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

 - 152 електросирени різної модифікації, з них: 133 централізованого 

вмикання, 19 автономного запуску. За різними причинами 13 електросирен 

непрацездатні; 

 - електросирени, які розташовані на об'єктах комунальної власності                                                                        

м. Миколаєва, підтримуються у справному стані. 

 - 22 стійки централізованого виклику ємністю1680 номерів, до яких   

підключено 382 абонента. 

 Основними напрямками роботи в 2011 році визначалось:  

 - перевірка та інвентаризація технічного стану апаратури оповіщення; 

 - робота щодо уточнення переліку підприємств, установ та організацій, 

які потребують підключення до СЦВ; 

 - здійснення контролю за обладнанням потенційно-небезпечних об’єктів 

локальними системами оповіщення; 

 - робота з керівниками підприємств, установ і організацій щодо 

забезпечення працездатності апаратури оповіщення і укладання договорів на її 

експлуатаційно-технічне обслуговування; 

 - створення на базі служби оперативного реагування “1588” системи 

оповіщення керівного складу м.Миколаєва. 

 За поточний рік відновлено працездатність 16 блоків П-164 апаратури 

оповіщення,  заведено на стійку СЦВ 11 абонентів. 

 На базі служби оперативного реагування міськвиконкому створено систему 

оповіщення керівного складу, на яку заведено 360 абонентів — персональний 

склад КТЕБ та евакокомісії. 

 Ведеться робота щодо підключення до стійки: учбових та дошкільних закладів, 

закладів охорони здоров'я, установ та організацій з масовим скупченням людей, 

об'єктів господарчої діяльності. 

 Для забезпечення управління і організації взаємодії в особливий період і в 

разі виникнення надзвичайної ситуації передбачено керування системою 

оповіщення з міського запасного пункту управління ТТС-2, який обладнаний 

необхідними засобами зв’язку і підготовлений до роботи за призначенням.  



 Технічні засоби системи оповіщення підтримуються в готовності шляхом 

планових перевірок їх працездатності і постійного експлуатаційно-технічного 

обслуговування. 

 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.07.11р. № 590-р, 

цілісний майновий комплекс Миколаївського радіотрансляційного вузла                      

(м.Миколаїв, вул.Маршала Василевського, 51) передано у власність 

територіальної громади міста. 

 На даний час управлінням транспортного комплексу, зв'язку та 

телекомунікацій Миколаївської міської ради вирішується питання щодо 

відновлення працездатності вищезазначеного радіотрансляційного вузла. 

 Для поліпшення інформаційного забезпечення населення міста узгоджено 

інструкцію з 8-ми телерадіокомпаніями міста. При необхідності 

телерадіомовлення призупиняється і необхідна інформація про НС передається 

в ефір, а на екранах телевізорів з'являється рухома стрічка з інформацією. 

 Перевірка технічного стану апаратури оповіщення в ході її інвентаризації, 

а також за результатами планових перевірок, показала, що система оповіщення 

в цілому здатна виконувати завдання за призначенням, але необхідно в 

терміновому порядку вирішувати питання з її утримання.   

 В кращий бік з питань утримання та обслуговування апаратури слід 

відмітити такі підприємства: 

- ДАК ,,Хліб України” ДП „Миколаївський портовий елеватор”; 

- ВАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»; 

- Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П. Могили; 

- ДП НВКГ "Зоря -  Машпроект";  

- Спеціальний морський порт “Октябрьский”; 

- ДП “Аврора і К”. 

Не вживаються заходи по ремонту апаратури на підприємствах і в 

організаціях:  

- ВАТ "Астратранс"; 

- ВАТ “Миколаївська ТЕЦ”; 

- завод “Екватор”. 

На протязі декількох років відключені від електроживлення електросирени 

на підприємствах: 

- ЗАО "Фасон"; 

- ПП ,,Росток” (завод залізобетонних виробів); 

- ДП "Український радіотехнічний інститут";  

- Палац культури "Зоря". 

Самовільно демонтована апаратура та зберігається на підприємствах: 

- АТ ,,Аура”; 

- ТОВ "Інтерсервіс"; 

- ТОВ "Шелтон" (кондитерська фабрика); 

- Миколаївський художній російський драматичний театр.  

В цілому існуюча система оповіщення м.  Миколаєва забезпечує доведення 

інформації до керівного складу та населення про виникнення або загрозу 

виникнення надзвичайних ситуацій і подій. 

 

 



Організація роботи евакокомісії. 

           

  Відповідно рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради 

від 24.03.02 р. № 454 в  м. Миколаєві створено міську евакуаційну комісію. 

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 соціально-політичного характеру. 

Уточнено місця розгортання збірних евакуаційних пунктів та місця 

розміщення евакуйованого населення. 

Місця безпечного розміщення евакуйованого населення передбачається 

розгорнути на базі готельних комплексів, санаторіїв профілакторіїв та на 

вільному казарменому фонді військових частин гарнізону, відповідно до планів 

про взаємодію.  

Транспортною службою ЦО (Кащенюк В.Л.) укладено договори з 10 

автотранспортними підприємствами міста на залучення 1407 одиниць 

транспорту малої, середньої та великої місткості для здійснення евакуаційних 

перевезень.    

 Уточнено можливість залучення техніки підвищеної прохідності для 

забезпечення евакуаційних заходів. 

 Евакокомісіями районів міста з підприємствами, установами та 

організаціями, розташованими на території відповідного району, погоджено 

залучення маломірних плавзасобів для здійснення евакуаційних перевезень при 

підтопленні територій. 

Харчування евакуйованих осіб передбачається організувати в місцях 

розселення, готування їжі буде виконуватися на наявному обладнанні 35 

закладів освіти та мережі ліцензійних закладів. 

Медичною службою ЦО (Дергунова Л.Ю.), з метою оперативного 

реагування та здійснення заходів медичної евакуації, створено резервний фонд 

ліжок в кількості: 

- 130 одиниць у разі аварій, катастроф, стихійного лиха, теракту; 

- 230 одиниць у разі аварій на хімічно небезпечних об’єктах; 

- 1440 одиниць у разі спалаху гострих кишкових інфекцій та холери. 

Всього за рахунок лікувально-профілактичних закладів міста для 

проведення евакуаційних заходів може бути виділено до 30 бригад з 

можливістю евакуації до 50 осіб за рейс. 

 Відповідно до плану АТЦ прийнято участь в тактико-спеціальних 

навчаннях за темою: „Підготовка та проведення антитерористичної операції”: 

- 22.02.11 на базі Миколаївського міжміського автовокзалу; 

- 23.06.11 на базі в/ч А-0224. 

 29 вересня проведено комплексне навчання Корабельного району за 

темою: “Дії органів управління та сил ЦО (ЦЗ) під час ліквідації НС, пов'язаної 

з аварією на ХНО”. 

 Під час проведення навчань організовано відпрацювання евакуаційних 

заходів з практичним розгортанням збірних евакуаційних пунктів. 

 Протягом року проводились перевірки стану готовності до дій за 

призначенням об’єктових та районних евакуаційних органів. Аналіз перевірок 



показав, що евакуаційні органи міста в основному готові до дій за 

призначенням. 

 Сплановані в 2011 році заходи роботи евакуаційної комісії виконані в 

повному обсягу. 

 

Радіаційний і хімічний захист.  

    

 На території міста розміщується 262 потенційно небезпечні об'єкти 

(ПНО) та об’єкти підвищеної небезпеки (ОПН), з них 14 об'єктів, які 

використовують небезпечні хімічні речовини (ХНО) та 5 радіаційно-

небезпечних об’єктів промисловості та створюють певну загрозу персоналу та 

населенню, яке проживає поблизу та попадає в зону можливого ураження.  

 В технологічному процесі ХНО використовують 113 тонн небезпечних 

хімічних речовин, без урахування Миколаївського управління магістрального 

аміакопроводу (МУМА) УДП “Укрхімтрансаміак”, із них  50 тон аміаку, 53 

тони хлору та 10 т.  небезпечних  кислот.  

Із 259,8 кв. км. площі території м.Миколаєва, 25,8% потрапляє в зону 

можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ). 

 Зменшення ризиків на території міста постійно знаходиться на контролі 

органів управління. 

З метою зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій 

приймаються заходи щодо зниження небезпечних хімічних речовин на ХНО. 

2011 року з переліку ХНО вилучено: ВЗП “Жовтневі ковбаси”, ФГ “Владам” 

(переведені на фреон), СК “Зоря” ДП НВКГ “Зоря-Машроект” з хлору на 

гіпохлорит натрію. 

В результаті вжитих заходів показник кількості населення, яке мешкає в 

зоні можливого хімічного зараження (ЗМХЗ) від НХР,  знижено до   42 тис. 

осіб.  

 На території міста розташовано 71 об'єкт, де  використовуються 348 

джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ). 

Із загальної кількості 5 радіаційно-небезпечних об’єкта промисловості  

використовують 169 одиниць радіоактивних речовин: ТОВ “Миколаївський 

глиноземний завод” (153), ДП НВКГ “Зоря-Машпроект” (2), ДП 

“Миколаївстандартметрологія” (1), Миколаївський обласний онкологічний 

диспансер  (12),  Миколаївська Митниця (1). 

 За 2011 рік ПАТ “Чорноморський суднобудівний завод”, ДП 

“Суднобудівний завод ім. 61 комунара” та  ПП “ДДП” передали на захоронення 

до УДВП “Ізотоп” 6 радіоактивних джерел (речовин)  та радіоактивних відходів 

промисловості.  

Згідно переліку, на території міста розміщується 262 ПНО та ОПН. 

 

 

 

 

 

  



Кількість ПНО на  території м. Миколаєва -  2012 рік 

Найменування ПНО, які зареєстровані  

у державному реєстрі, з них: 

ПНО, які 

підлягають 

паспортизації 

РАЗОМ: 

Об'єктів  Котелень Всього 

1 2 3 4 5 6 

Центральний 

район 

16  56 72 21 93 

Ленінський район  36 18  54 9 64 

Заводський 

район 

 23 30 53 10 63 

Корабельний 

район 

 22  10  32 11 43 

За місто 

Миколаїв 

97 114 211 51 262 

  

 Станом на 01.01.12 для 248 ПНО розроблені паспорти потенційно 

небезпечних об’єктів та надані до УМНС України в Миколаївській області для 

подальшого відправлення їх до Державного департаменту 

страхового фонду документації МНС України.  

  Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки здійснена для 90% об'єктів 

зазначеної категорії. За результатами ідентифікації визначено 93 об’єкти 

підвищеної небезпеки. Задекларували безпеку  72 ОПН міста (16 ОПН 

Центрального району з 17 (94%); 29 ОПН Ленінського району з 42 (69%); 10 

ОПН Заводського району з 14 (71%) та 17 ОПН Корабельного району з 20 

(85%). 

   ПЛАСи складені для 114 об'єктів що складає 45% від загальної кількості. 

Метою даного документу є планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, 

спецпідрозділів, населення, органів місцевого самоврядування щодо локалізації 

і ліквідації аварій та мінімізації їх наслідків. Найгірша ситуація по складанню 

ПЛАСів для ПНО на об’єктах Центрального та Заводського районів, де 

складені дані документи  для  25%  та  35%  об'єктів відповідно.   

Відповідно до вимог ПКМУ № 1788 від 16.11.02  «Про затвердження 

Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної 

вiдповiдальностi суб’єктів господарювання  застраховано 107 ПНО та ОПН, що 

складає 81 % від загальної кількості. 

136 ПНО підлягають обладнанню локальними системами раннього 

виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення працівників, населення у разі 

її виникнення. Для 49 об’єктів розроблені та погоджені технічні завдання на 

проектування локальних систем. Для 34 об’єктів розроблена відповідна 

проектна документація. На 13 об’єктах системи змонтовані.   

Для посилення контролю за вимогами щодо  реалізації заходів державної 

політики у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки на ПНО, на 

засіданні комісії з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва розглянуті питання: 



 - 23.06.11 (протокол № 7) “Про стан техногенної безпеки і заходи щодо 

запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно та хімічно 

небезпечних об’єктах міста”;  

 - 30.08.11 (протокол № 11) “Про стан аварійно-рятувального 

обслуговування території та об’єктів міста”. 

На ХНО паспортизація та ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки 

виконана для 14 (100%). За результатами ідентифікації визначено 10 об’єктів 

підвищеної небезпеки. 

На виконання п. 9 “Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної 

небезпеки”, затвердженого постановою КМУ від 11.07.02 року №956 в газеті 

“Рідне Прибужжя”  розміщено повідомлення з відомостями про 5 ОПН. 

Протягом року комісійно перевірено 8 ХНО.  

10.03.11 на Миколаївському відділенні ПАТ “САН ІнБев Україна” з 

керівниками та відповідальними особами з питань ЦЗ  ХНО  м. Миколаєва 

проведено інструкторсько-методичне заняття за темою: “Дії керівного складу 

ХНО при виникненні НС, пов'язаних з викидом (виливом) небезпечних 

хімічних речовин, проведення розрахунків аварій”. 

 Миколаївським міським головою видано доручення від 23.04.11 

№3290/211/14/33. щодо організації заходів проведення санітарної обробки 

людей та одягу у разі виникнення надзвичайних ситуацій.  Дорученням 

створено постійно діючу міську координаційну комісію з питань забезпечення 

надання населенню санітарно — гігієнічних послуг. 

Наявність пунктів санітарної обробки людей та спеціальної обробки 

транспорту, які можуть надавати санітарно-гігієнічні послуги, за місто 

становить: 

 - санітарна обробка людей - 6 од. на 480 місць; 

 - санітарна обробка одягу – 4 од. (9 пральних машин); 

 - спеціальна обробка транспорту – 6 од. 

 - поливальних машин – 30 од., які належать 8 ОГД. 

 Для непрацюючого населення створені 4 кустових та 39 об'єктових 

пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту. 

 Для перевезення майна створені 4 автоколони, від 21 ОГД передбачено 

виділення 95 од. автотранспорту та 16 причепів. 

 Згідно доручення Миколаївського міського голови видано від 22.06.11                           

№ 1754/211/14/33 “Про проведення інвентаризації наявності диспетчерських 

служб з цілодобовим режимом чергування, постів радіаційного та хімічного 

спостереження створених на базі підприємств, установ та організацій 

м.Миколаєва” . 

Згідно доручення в районах міста були створені районні комісії та 

здійснена  перевірка окремих об'єктів.  

 На базі діючих підприємств, установ, організацій в місті організовані 

мережі спостереження та лабораторного контролю, визначені 48  

диспетчерських служб, 43 номерних постів радіаційного та хімічного 

спостереження. Створені 1 міська і 3 районних розрахунково-аналітичних 

групи. 

 Згідно доручення Миколаївського міського голови від 19.08.11                 

№ 2286/211/14/33 у серпні-вересні проведено інвентаризацію наявних засобів 



цивільного захисту органів дихання, приладів радіаційного та хімічного 

спостереження для працюючого та непрацюючого населення, проведення 

розрахунків зон можливого хімічного забруднення та кількість населення яке 

потрапляє в зони можливого та прогнозованого хімічного забруднення. 

 За результатами інвентаризації визначено: 

 Забезпеченість дорослого працюючого населення фільтрувальними 

засобами органів дихання складає 14,4%, промисловими — 12,0%, 

респіраторами — 20,0%. 

 Забезпеченість невоєнізованих формувань складає: приладами радіаційної 

розвідки 113%, хімічної розвідки 35,3%, дозиметричного контролю 34%, 

фільтрувальними протигазами 78,3%; ізолювальними протигазами 94,7%; 

промисловими протигазами 130 %. 

 Згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 08.11.11 № 320-р 

“Про організацію радіаційного і хімічного спостереження на території області”, 

у місті Миколаєві проведені відповідні заходи.  

 Наказом Миколаївського міського голови, начальника цивільної оборони 

міста Миколаєва від 01.12.11 №6 “Про радіаційний та хімічний захист на 

території м.Миколаєва”, затверджені переліки диспетчерських служб з 

цілодобовим режимом чергування,  розрахунково-аналітичних груп районів 

міста та міста Миколаєва, номерних постів радіаційного та хімічного 

спостереження з єдиною нумерацією  для об’єктів   м.Миколаєва, згідно 

розподілу номерних постів за районами та містами області.  

 Для своєчасного отримання інформації з радіаційного фону,  на підставі 

наказу начальника ЦО міста від 24.09.08 № 5 “Про організацію радіаційного та 

хімічного спостереження у м.Миколаєві” розгорнуто мережу радіаційного 

спостереження, яка дозволяє своєчасно отримувати інформацію з радіаційного 

фону в місті  із 19  об’єктів.  

Проводиться збір, узагальнення даних радіаційного фону навколишнього 

природного середовища на території м.Миколаєва, щотижня, кожної п’ятниці.  

З метою удосконалення радіаційної і хімічної безпеки складено перелік 

підприємств, установ, організацій, які потрапляють в ПЗХЗ.  

На виконання Постанови КМУ від 29.10.09  № 1148  “Про внесення змін до 

постанови КМУ від 19.08.02 №1200 “Про затвердження Порядку забезпечення 

населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного 

та хімічного захисту” в 2011 р. підприємствами, установами та організаціями 

м.Миколаєва придбано засобів індивідуального захисту органів дихання на 

89260,0 грн, в т.ч: 

 - протигазів ГП-7 = 50 од.;  

 - респіраторів (різні)  = 17388 од.;  

 - коробок для протигазів = 50 од; 

В кращий бік відмічається робота з цього питання у Миколаївській 

дирекції УППЗ “Укрпошта”, на ДП “Миколаївський морський торговельний 

порт”, “Об'єкті залізничної станції Миколаїв”, ДП НВКГ “Зоря-Машпроект”, 

ТОВ  “Будівельник”, на яких рівень забезпечення радіаційного та хімічного 

захисту  захисту доведено до 65-80%, а у Миколаївській дирекції УППЗ 

“Укрпошта” до 95%. 



 Згідно “Міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту                    

м. Миколаєва на 2011-2013 роки” для забезпечення непрацюючого населення, 

яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного забруднення, придбано:  

 За рахунок міського бюджету на загальну суму - 36180 грн. в т.ч.: 

 - протигази ГП-7 - 80 од. на 28700,0 грн.; 

 - респіраторів РПГ-67 марки “В1”  - 88 од. на 5940,0 грн. 

 - респіраторів “Тополь” К-1-Р-1 = 28 од. на 1540,0 грн. 

За рахунок 3-х хімічно небезпечних об'єктів закуплено 21 одиницю 

протигазів ГП-7 з коробками “КД”, на загальну суму -10500,0 грн. тис.  

 Всього придбано  по місту Миколаєву ЗІЗОД на загальну суму       

125440,0 грн. 

 Міською цільовою соціальною програмою розвитку цивільного захисту  

м.Миколаєва на 2011-2013 роки передбачено щорічне придбання засобів 

індивідуального захисту органів дихання від небезпечних промислових 

хімічних речовин для забезпечення непрацюючого населення, яке мешкає у 

ПЗХЗ, щорічно  55% - за кошти міського бюджету та  45% - за кошти ХНО.  

 Згідно Плану заходів органів управління щодо підвищення готовності ЦО 

(ЦЗ)   м.Миколаєва на 2011 рік, який затверджено розпорядженням міського 

голови від 24.12.10 №871-р  “Про планування та реалізацію основних напрямків 

і завдань з підготовки цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2011 рік”, 

проведені комісійні перевірки стану готовності до виконання завдань: 

 - пунктів видачі ЗІЗОД:  КЖЕП 24, КП ДЕЗ “Пілот” Корабельного 

району; ЖЕК 7 ЖКП ММР “Південь” Ленінського району, з розгортанням ПВ;  

ТОВ ЖЕК  “Соляні”,  ЖКП ММР “Прибужжя” Центрального району,  ЖКП 

ММР  “Бріз”   Заводського району.   

 - стану готовності до виконання завдань санітарно обмивальних пунктів, 

станцій обеззараження транспорту та санітарної обробки одягу: 

  СОП СКПБ “Водолій” ТОВ Металург “Південь” Корабельного району; 

СОТ  автошкола ТСОУ Центрального району;  СОП, СОО міська дезінфекційна 

станція; СОТ КП ММР “Миколаївелектротранс”; СОП  локомотивного депо  

“Миколаїв”; СОТ рухомого складу (ПЗРС) пасажирського вагонного депо  

“Миколаїв” Заводського району. 

 На лист  управління ЖКГ облдержадміністрації від 29.08.11 №1295/01-11 

щодо збільшення кількості травматизму на підприємствах водопровідно - 

каналізаційного господарства, 26.09.11 управлінням здійснено перевірку 

засобів індивідуального захисту органів дихання на ХНО  

“Миколаївводоканал” . 

 Згідно “Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних 

хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті” від 

27.03.01  №73/82/64/122, для об'єктів, які використовують небезпечні хімічні 

речовини, проведені розрахунки довгострокового прогнозування масштабів 

зараження НХР об’єктів м.Миколаєва. 

З полігону під містом Калуш Івано-Франківської області для утилізації у 

Великобританії, через порти Миколаєва, здійснено транспортування, 

перевантаження та вивіз 8000 тон гексахлорбензола 2 ступені токсичності :  

1-а партія 11.10.11 через ДП спеціалізований морський порт  “Октябрьск” 

теплоходом “Фріда” — 4000 тон. (3999,975 т.); 



2-а партія 10.11.11  через ДП спеціалізований морський порт  “Октябрьск” 

теплоходом “Філія Нетткі” — 2000 тон. (1999,904); 

3-а партія  31.12.11  через ДП спеціалізований морський порт  “Октябрьск”  

теплоходом “Burak Н” - 2000 тон (1914 т.). 

 З території міста вилучено  8,588 кг ртуті  та направлено на утилізацію 

спеціалізованим підприємствам. 

 

Медичний захист  населення 

 

 Основна мета заходів медичного захисту - забезпечення стабільної  

медико-санітарної обстановки в місті, як у повсякденній  діяльності,  так і  у 

випадку виникнення НС.  

 Управлінням охорони здоров'я та міською СЕС відпрацьовані та 

затверджені “План заходів протиепідемічної готовності УОЗ, СЕС та ЛПЗ міста 

на випадок епідемічних ускладнень з небезпечних інфекційних хвороб та 

виникнення подій, що можуть спричинити загрозу для здоров’я людей”, план 

заходів щодо захисту населення від пандемії грипу, затверджений  порядок 

перепрофілювання ЛПЗ м.Миколаєва при виникненні  поодиноких та масових 

випадків особливо-небезпечних інфекцій.  

 На впровадження профілактичних заходів (проведення 

імунопрофілактики) проти грипу були виділені кошти 128000 грн. для закупки 

вакцини. Проведена вакцинація медпрацівників на суму 95000 грн. 

 За 12 місяців 2011 року міською СЕС проведено: 

  - перевірку харчових об’єктів  2072; 

 - призупинялась експлуатація 389 харчових об’єктів; 

 - обмежувався асортимент продукції, що випускалася на 200  об’єктах;  

 - вилучено з реалізації 5671,2 кг продуктів негарантованої  якості; 

 - тимчасово заборонялась реалізація 20767 кг харчових продуктів, у 

зв’язку з відсутністю документів; 

 - відсторонено від роботи 1124  чоловік;  

 - накладено  штрафів (фізичні особи)   1038 ; 

 - накладено 58  фінансових санкцій на підприємства.  

 Також санепідслужбою здійснюється постійний лабораторний контроль 

якості питної води. За  рік досліджено 1483  проби питної води, у т.ч. не 

відповідає ГОСТу по бак показникам - 51 проби, що складає 3,4%. У всіх 

випадках нестандартної води виконано відповідні заходи. На хімічні показники 

досліджено 1480/68 проби, що складає 4,6 %. В тому числі на водопроводі в 

с.Матвіївка досліджено на бак показники 49/13 проби, що складає 26,5 %. 

З початку травня розпочато  щотижневий  відбір проб річної води для 

лабораторного контролю на пляжах  та інших місцях відпочинку. За рік 

відібрано 294 проби річної води,  не відповідає вимогам СН – 158 проб, що 

складає 53,7 %. Тимчасово заборонялось купання на пляжі “Стрілка”, та у 

Корабельному районі  на пляжі “Океан”. 

 Для своєчасного виявлення  хворих на туберкульоз у 2011році проведено 

обстеження осіб без певних занять та постійного місця проживання, при 

звертанні за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я, або які 

затримуються органами внутрішніх справ. Обстежено 387 осіб без постійного 



місця проживання, та 275 осіб звільнених з міст позбавлення волі, виявлено 

хворих на туберкульоз – 1 особа.  

  Мешканці віддалених населених пунктів міста обстежуються   

пересувними флюорографами, згідно графіка, затвердженого управлінням 

охорони здоров'я. У  2011 році обстежено 13420 осіб, виявлено туберкульоз у 

16 осіб, у т.ч. 4 – з розпадом.  

Міською СЕС розроблений комплексний план заходів щодо профілактики 

малярії серед населення на 2011-2014 роки. В порівнянні з 2010 роком  

анофелогенна площа міста зменшилась на 16,8 га і складає 68,05 га. Для  

проведення попереднього лікування хворих на малярію в лікувально-

профілактичних закладах міста існує запас протималярійних препаратів.  

У 2011 році адміністраціями районів міста розроблено “Адресні програми 

ліквідації несанкціонованих звалищ”. Згідно означених програм в місті 

нараховується 98 несанкціонованих звалищ.  Виконання “Адресних програм” 

на контролі СЕС. Протягом року роботи щодо ліквідації звалищ проводилися 

на 50% адрес,  крім  того, ліквідувалися звалища що не увійшли до адресної 

програми.  

 Питання організації та забезпечення санітарного і епідемічного 

благополуччя в місті розглядалися на засіданнях міської комісії з питань ТЕБ і 

НС. У 2011 році проведено 5 засідань комісії з даних питань.  

 На 2 засіданнях комісії розглядалося питання “Про ситуацію з 

регулювання чисельності бездомних тварин на території міста Миколаєва”, але 

очікувального результату досягнуто не було в зв'язку з неможливістю  

виконати, на даний час нормативно-правову базу з даного питання в повному 

обсязі. 

 Медична служба цивільної оборони міста складається із 28 лікувально- 

профілактичних закладів з загальною кількістю ліжкового фонду - 1920 ліжок. 

Фізична чисельність медичного та обслуговуючого персоналу - 5181 чол.  

 Станція швидкої медичної допомоги укомплектована 31 бригадами (21 

лікарняна, 10 фельдшерських). На 2 бригади більше в зрівнянні 2010 року. 

Медикаментами для надання невідкладної медичної допомоги станція 

забезпечена. Токсико-терапевтичні бригади забезпечені протигазами для 

роботи у вогнищах СДОР (аміак, хлор) та респіраторами. 

 Наказом управління охорони здоров'я від 16.01.12 № 14-л створений 

міський штаб МСЦО в м. Миколаєві. На штаб покладена робота по організації і 

координації роботи з надання у місті термінової медичної допомоги 

постраждалому населенню в зонах надзвичайних ситуацій. 

  Для надання медичної допомоги населенню міста (наказ від 12.01.09 

№12-л) створено спеціалізовані бригади та затверджена структура служби: 

 - диспетчерсько-інформаційний пункт; 

 - лікарі-консультанти (хірург, терапевт); 

 - 9 спеціалізованих лікарняних бригад постійної готовності, які 

забезпечені санітарним транспортом від СШМД в кількості 9 од.: 

 -  травматологічні            - 2 (ЛШМД, МЛ №3); 

 -  нейрохірургічна            - 1 (ЛШМД); 

 -  токсико-терапевтичні   - 2 (СШМД); 

 -  психіатрична                 - 1 (СШМД); 



 -  загальної хірургії          - 2 (МЛ №3); 

          -   опікова                          - 1 (МЛ №3). 

 Ліжковий фонд  становить 220 ліжок: 

 - ЛШМД                    - 80; 

 - міська лікарня №3 - 70; 

 - міська лікарня №4 - 50; 

 - дитяча лікарня №2 - 20 

 Для постраждалих від сильнодіючих отруйних речовин розгортається 230 

ліжок та задіюється 8 токсико-терапевтичних бригад: 

  - ЛШМД                    - 50; 

 - міська лікарня № 1  - 50; 

 - міська лікарня № 3  - 30; 

 - міська лікарня № 4  - 50; 

 - дитяча лікарня № 2 - 50. 

        В усіх ЛПЗ міста відкориговано плани на випадок виникнення  

поодиноких та масових випадків холери, крапельних  та інших особливо-

небезпечних інфекцій. Відпрацьований та затверджений  порядок 

перепрофілювання ЛПЗ м. Миколаєва (шпиталі, провізорні відділення та 

ізолятори). 

 При виникненні осередку карантинних інфекцій розгортається: 

-  холерний шпиталь 220 ліжок; 

-  провізорні відділення 760 ліжок; 

-  ізолятори 450 ліжок.  

Резерв медичних засобів та  виробів медичного призначення, 

передбачений для попередження та ліквідації наслідків НС санітарно-

епідеміологічного характеру становить 99,4 тис. грн. 

 Автономними джерелами енергопостачання  забезпечені (дизель-

генераторами): 

Міські лікарні № 1,3,4, пологові будинки №1,2, дитяча лікарня №2 та 

ЛШМД, в наявності 1600 л. дизельного пального, 10 л. бензину.  

 В пологовому будинку №3 та гінекологічному  відділені пологового 

будинку  № 1  встановлені  джерело безперебійного живлення на 2  кВт.  

 Протягом 2011 року в лікувально-профілактичними закладами  проведено 

командно-штабних навчань -7, штабних тренувань - 10 та  тактико-спеціальні 

навчання, з залученням підрозділів СШМД, ЛШМД, бригад від міських 

поліклінік з надання допомоги ураженим при аварії на залізничному транспорті  

(хлор) та при терористичних актах. 

  

Інженерний захист. 

 

 Фонд захисних споруд м.Миколаєва складає 225 сховищ, з них 79 сховищ 

державної форми власності, 97 сховищ – у комунальній власності, у тому числі 

4 сховища обласної комунальної власності, 49 сховищ – в акціонерних 

товариствах. 

 Аналіз стану захисних споруд: 

- 44 сховища утримується без порушень вимог ДБН; 

- 38 сховищ мають незначні порушення; 



- 143 сховища не готові до використання за призначенням, що складає 

64%. 

 Управління з питань НС та ЦЗН м.Миколаєва постійно здійснює  

контроль за утриманням захисних споруд ЦО (ЦЗ) згідно річного плану. За  

поточний  рік перевірено готовність 99 захисних споруд до використання за 

призначенням.  

 У 2011 р. значно зменшився об'єм заходів  з приведення захисних споруд 

в готовність до використання. Це пов'язано з обмеженим фінансуванням на 

підприємствах. Всього проведено поточний ремонт будівельних конструкцій та 

обладнання  в 7 захисних спорудах на суму 345 тис. грн.  

        18 захисних споруд знаходяться у затопленому чи підтопленому стані: 

 Заводський район (9): 

 -  ПАТ «ЧСЗ» - 4 ЗС, 

 - ВАТ «Завод «Лиман» - 1 ЗС, 

 - ТОВ «Микметалоопторг» - 1 ЗС, 

 - Залізничний вузол Миколаїв – 1 ЗС, 

 -  АТ «Завод залізобетонних виробів» - 1 ЗС, 

 - Обласна лікарня – 1 ЗС. 

 Корабельний район (2): 

 - ТОВ «Планета – Юг» - 1 ЗС, 

 - Мик. відділення ВАТ «Сан Ін Бев Україна» -  1 ЗС, 

 Ленінський район (4): 

 - ВАТ «Миколаївхліб» - 1 ЗС, 

 - ТОВ «Асгард»; 

 - Інститут імпульс них процесів і технологій» - 1 ЗС; 

 -  ЖКП ММР «Південь» -  1 ЗС. 

 Центральний район (3): 

 - ДП «Суднобудівни й завод ім. 61 Комунара» - 1 ЗС, 

 - Міська лікарня №1 – 1 ЗС, 

 - РВ У МНС України в Миколаївській обл. 

В 2010 – 2011 р. р. по м. Миколаєву проінвентаризовано 40 захисних 

споруд, що складає 18% від їх загальної кількості, з них: 

- державної форми власності - 27; 

- приватної форми власності -  3; 

- комунальної форми власності - 10. 

 Технічну інвентаризацію захисних споруд комунальної власності  

планується  закінчити у  2012 р. 

 На замовлення Управління з використання та розвитку комунальної 

власності захисним спорудам комунальної власності присвоєні окремі адреси. 

 Не розпочато роботу з присвоєння окремих адрес захисним спорудам, які 

пройшли технічну інвентаризацію в БТІ у 2010 р. 

 Міською інвентаризаційною комісією з проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (ЦЗ) встановлені 

підприємства, які не виконують розпорядження КМУ 26.11.08 № 1473-р “Про 

підготовку та проведення у 2009-2010 рр. технічної інвентаризації: ПП 

“Магда”, ТОВ “Вакей Шенс Холдінг”, ТОВ “Шелтон”, ДП “Гідрореммаш”, 

ВАТ “Миколаївський ДБК”, ТОВ “Асгард”, ПАТ «ЧСЗ», ЗАТ «Миколаївський 



машинобудівний завод», ДП «Торжок», ВАТ «Металург-Півдня», ВАТ 

«Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання». 

У жовтні 2011 року було проведено міський огляд-конкурс на кращу 

захисну споруду. Кращою захисною спорудою у 2011 році визначено сховище   

№ 52027  ДП «Миколаївський торговельний порт» . 

Розширилася територія підтоплення в мкр. Ш. Балка, Кульбакіне, багато 

скарг стало надходити від мешканців мкр.Тернівка стосовно затоплення 

підвалів, вигрібних ям. 

З метою створення безпечних умов життєдіяльності населення та 

розв’язання проблем підтоплення окремих територій адміністраціями районів 

Миколаївської міської ради постійно ведеться спостереження за станом та 

розвитком процесів  підтоплення, зсувів. Управлінням з охорони 

навколишнього природного середовища та благоустрою вносяться зміни та 

доповнення до Програми ліквідації наслідків  підтоплення території  міста 

Миколаєва  на  період  2010-2015 років, яка затверджена рішенням 

Миколаївської міської ради від 02.09.10 № 48/17. 

В 2011 році за рахунок коштів міських бюджету розвитку та цільового 

фонду охорони навколишнього природного середовища виконані роботи: 

 - проведені топогеодезичні вишукування в рамках 1 етапу розробки 

техніко-економічного обґрунтування будівництва берегоукріплювальних 

споруд в мікрорайоні Намив Заводського району м. Миколаєва на суму 49,941 

тис. грн.; 

 -  реконструкція глибоководного випуску скидного колектора від міських 

очисних споруд каналізації до урізу р. Південний Буг – проектні роботи, 

розробка розділу ОВНС та експертиза на суму 201,985 тис. грн.; 

 - будівництво дюкера між мкр. Намив та В. Коренихою - розробка 

проекту на суму 2,588 тис. грн. 

         Для організації комплексного освоєння підземного простору, підвальних 

та інших заглиблених приміщень для їх пристосування як укриття для 

населення в разі виникнення НС були проведені вишукувальні роботи для 

освоєння підземного простору в Заводському районі на суму 94,993 тис. грн. 

 

Підготовка керівного та командно-начальницького складу,  

формувань, інших груп населення. 

 

 Підготовка керівних кадрів здійснювалась у відповідності з постановою 

КМУ від 26.07.01 № 874 “Про удосконалення системи підготовки та 

підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту”,  

наказом МНС України від 23.04.01 № 97 “Про затвердження порядку 

здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях 

до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру”, „Організаційно-методичними вказівками щодо навчання населення 

Миколаївської області з питань цивільного захисту (цивільної оборони) і діям в 

умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2011р.”,  затверджених  першим заступником голови облдержадміністрації від 

21.03.11, іншими нормативно-правовими актами з питань ЦО (ЦЗ).  



 Функціональне навчання осіб керівного складу ЦО (ЦЗ) і фахівців, на 

яких поширюється дія законів у сфері ЦО (ЦЗ) здійснювалось в мережі 

підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Миколаївської області на учбово-матеріальній базі обласних та 

міських курсах ЦО. В окремих випадках, за замовленням керівників ОГД 

заняття організовувались і проводились на учбово-матеріальній базі 

підприємств (ДП “НАРП”, ПАТ „Сан Ін Бев України”, ПАТ “Миколаївський 

суднобудівний завод ”Океан”, обласна офтальмологічна лікарня, ВАТ “Фрост”,  

ЛШМД  та інш.). 

 План комплектування обласних курсів слухачами на 2011 р. виконано на 

83%. 

 Виконання по районам міста: 

Заводський р-н – за планом 112 чол., фактично – 112 чол. (100%);  

Корабельний р-н – за планом 81 чол., фактично – 78 чол. (96%);  

Ленінський р-н – за планом 108 чол., фактично – 91 чол. (84%);  

  Центральний р-н – за планом 116 чол., фактично – 65 чол. (56%). 

 Підвищення кваліфікації кадрів за категоріями навчаємих на обласних 

курсах  в місті здійснили: 

 - керівний склад – заплановано 223 чол., навчались - 212 чол. (96%); 

  - управлінський склад – заплановано 127 чол., навчались -98 чол. (77%); 

 - фахівці – заплановано 67 чол., навчались - 36 чол. (54%). 

     Заявки з функціонального навчання керівного, командно-начальницького 

складу та фахівців на обласних курсах виконано тільки у Заводському районі. 

 У порівнянні з 2010 роком кількість наданих на навчання заявок від 

підприємств, установ та організацій значно зменшилась у Заводському районі, в 

решті районів залишилась на рівні 2010 р. 

 План комплектування  слухачами   курсів ЦО м. Миколаєва на 2011 р. 

виконано на 87% (у 2010 р. 95%). 

 Виконання по районам міста: 

Заводський р-н – за планом 304 чол., фактично – 256 чол. (84%);  

Корабельний р-н – за планом 121 чол., фактично – 105 чол. (87%);  

Ленінський р-н – за планом 217 чол., фактично – 220 чол. (107%);  

  Центральний р-н – за планом 253 чол., фактично – 202 чол. (80%). 

 Управління освіти – за планом 76 чол., фактично – 61 чол. (80%). 

 У порівнянні з 2010 р. кількість наданих заявок на міські курси 

збільшилась у Заводському  районі, в решті районах зменшилась. 

 Зменшення кількості наданих заявок на функціональне навчання 

керівного , управлінського складу і фахівців у сфері ЦО (ЦЗ), невиконання 

планів комплектування курсів ЦО свідчить про наявність недоліків в роботі у 

зазначеному питанні і потребує підвищення контролю з боку керівників всіх 

рівнів під час планування і виконання заходів з питань цивільного захисту. 

 Підготовка працівників, які не входять до складу невоєнізованих 

формувань, здійснювалась у період підготовки та проведення навчань, 

тренувань ЦО та планових заняттях у складі навчальних груп, з урахуванням 

специфіки виробництва. 

 За результатами підсумкової перевірки стану ЦО (ЦЗ) м.Миколаєва, 

проведеної управлінням з питань НС та ЦЗН у листопаді 2011 р., організацію 



роботи з підготовки, перепідготовки керівного складу і фахівців ЦО (ЦЗ), 

навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях на перевірених ОГД 

оцінено: 

 1. „Відповідає вимогам”:   МФ “Будівельник”,  ДП “НАРП”,   

Миколаївський ліцей будівництва та сфери послуг, ОКП 

“Миколаївоблтеплоенерго”,  Державний комплекс соціальної реабілітації дітей-

інвалідів, міська поліклініка № 4, Миколаївський будівельний коледж, обласна 

офтальмологічна лікарня, Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа 

Миколаївської обласної ради, обласна станція переливання крові, ЖКП “Бриз”. 

 2. „Обмежено відповідає вимогам”:  ПАТ “Миколаївобленерго” філія 

м.Миколаєва, ПрАО “Асена” ТРЦ “Сіті-Центр”, ТОВ “Торговий дом “Фенікс-

Юг”. 

 3. „Не відповідає вимогам”:  Миколаївський базовий медичний коледж, 

КЖЕП ММР “Зоря”. 

  

 Для порівнювання показників проведеної роботи у 2011 р. з результатами 

перевірок 2-х минулих років наводяться наступні дані:  

  

 1. Оцінку “Відповідає вимогам” отримали: 

- у 2009 р. - 38% ОГД від перевірених; 

- у 2010 р. - 72% ОГД від перевірених; 

 - у 2011 р. - 69% ОГД від перевірених. 

  

 2. Оцінку “Обмежено відповідає вимогам” отримали: 

 - у 2009 р. - 31% ОГД від перевірених; 

- у 2010 р. - 28% ОГД від перевірени; 

 - у 2011 р. - 19% ОГД від перевірених. 

  

 3. Оцінку “Не відповідає вимогам” отримали: 

 - у 2009 р. - 31% ОГД від перевірених; 

- у 2010 р. - 0% ОГД від перевірених. 

- у 2011 р. - 12% ОГД від перевірених. 

 

Просвітницько-інформаційна робота з населенням, не зайнятим у сфері 

виробництва та обслуговування щодо питань захисту і дій у надзвичайних 

ситуаціях проводилась у мережі навчально-консультаційних пунктів, при 

проведенні навчань, тренувань ЦО на об’єктах господарської діяльності, а 

також шляхом самостійного вивчення посібників, пам’яток, перегляду та 

прослуховування теле- і радіопередач з даної тематики. В кращий бік робота 

щодо навчання з непрацюючим населенням організована у Ленінському та 

Корабельному районах. 

В 2011 р. управлінням з питань НС та ЦЗН м.Миколаєва, підприємствами, 

установами та організаціями міста виготовлено та розповсюджено 165320 шт. 

пам'яток для населення попереджувального та роз'яснювального характеру. 

Курсами ЦО м.Миколаєва, протягом року, організовано щотижневе 

розміщення пам'яток у 52 номерах рекламної газети “Маклер”, загальним 

тиражем 468400 прим., та оголошення їх через об'єктові системи оповіщення на 



автовокзалах та ринках міста.  В загальнодержавному журналі “Основи захисту 

Вітчизни” розміщено 11 статей за тематиками цивільного захисту населення. 

Згідно Плану заходів органів управління щодо підвищення готовності 

цивільної оборони (ЦЗ) м.Миколаєва на 2011 р. фахівцями управління і курсів 

ЦО м.Миколаєва проведено планову перевірку стану просвітницько-

інформаційної роботи з питань цивільного захисту населення і території на 

навчально-консультаційних пунктах житлово-комунальних підприємств міста. 

Перевірено 9 підприємств різних форм власності. Під час перевірки надавалась 

консультаційно-методична допомога та необхідні матеріали для роботи НКП    

(у паперовому та електронному вигляді). Керівникам НКП вказано на виявлені 

недоліки. 

 Кращими з організації роботи НКП ЦО визначені: 

  - КП  “Прибужжя” - НЦО Пацула Н.П.,  

 - ЖКП ММР “Бриз” - НЦО Коротаєв О.М. 

 Гіршим стан справ з навчання населення визначено на КЖЕП  ММР 

“Зоря”, НЦО Кравченко В.Д., де навчально-консультаційний пункт взагалі не 

створено. 

 Підготовка у професійно-технічний та загальній середній освіті 

здійснювалась за напрямком вивчення основ ЦО України згідно схваленої 

Указом Президента України від 25.10.02 № 948/2002 Концепції допризовної 

підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, а також чинними 

програмами з ОБЖД. 

 Практичне закріплення знань,  отриманих учнями протягом навчального 

року щодо дій у надзвичайних ситуаціях відпрацьовано в ході проведення «Дня 

цивільної оборони». З метою надання методичної і практичної допомоги 

працівникам освіти, до підготовки  проведення заходу залучались фахівці 

підприємств, міських курсів ЦО, районних відділів УМНС України в 

Миколаївській області, управління з питань НС та ЦЗН міста, Миколаївського 

ВГРЗ. 

 З метою відпрацювання єдиної методики проведення “Дня цивільної 

оборони” курсами ЦО м.Миколаєва проведені інструкторсько-методичні 

заняття щодо організації та проведення зазначеного заходу з представниками 

всіх ЗОШ міста. 15 квітня на базі опірних шкіл в кожному районі проведені 

показові заняття. 22 квітня “День ЦО” проведено у всіх навчальних закладах 

професійно-технічної та загальної освіти. В заході прийняли участь 30600 

учнів. 

  За результатами  проведення  «Дня ЦО»в кращий бік відмічаються: 

  Заводський район: 

 - ЗОШ № 25 – НЦО Піляєва А.І.; 

 - ЗОШ № 39 – НЦО Деміденко М.М.; 

Корабельний район: 

 - ЗОШ № 33 – НЦО Чернуха Г.М. 

 - ЗОШ № 48 – НЦО Піковець Е.П.; 

 Ленінський район: 

 - ЗОШ № 19 – НЦО Ільін О.О.; 

 - ЗОШ № 45 – НЦО Целіщев О.С.; 

 Центральний район: 



 - Муніципальний колегіум – НЦО Січко С.М.; 

 - ЗОШ № 53 – НЦО Полосков М.А. 

  

 Для поліпшення якості організаційної, практичної і навчально-виховної 

роботи з дошкільнятами щодо питань особистої безпеки, захисту життя та норм 

поведінки у НС з 11 по 14 травня в 68 дошкільних навчальних закладах міста 

проведено “Тиждень безпеки дитини”,  в якому прийняли участь 12787 дітей. 

 Курсами ЦО міста, на базі ДНЗ №№ 117, 132, 82, 87 проведені 

інструкторсько-методичні заняття з представниками дошкільних закладів щодо 

підготовки та проведення вищевказаного заходу. 

 Кращими з організації підготовки та проведення “Тижня безпеки дитини”  

в дошкільних навчальних закладах визначені:  ДНЗ № 1 - НЦО Гончар Т.І.,  

ДНЗ № 7 - НЦО Ланіна А.І.,  ДНЗ № 10 - НЦО Калуженцева А.Д.,  ДНЗ № 17 - 

НЦО Звягіна Л.М.,  ДНЗ № 22 - НЦО Жидкова І.М.,  ДНЗ № 71 - НЦО Сергєєва 

О.В.,  ДНЗ № 74 - НЦО Маструко Л.М.,  ДНЗ № 103 - НЦО Коптенко Т.М.,  

ДНЗ № 111 - НЦО Золотоноша Н.М., ДНЗ № 117 - НЦО Гераніна Т.О., ДНЗ     

№ 118 - НЦО Абікулова І.О., ДНЗ № 144 - НЦО Білоус Л.Л.  

 Як недолік, відмічається, що при проведенні вищевказаних заходів не 

приймали участь та не пройшли навчання на курсах ЦО (ЦЗ) керівництво та 

працівники приватних ЗОШ і ДНЗ. 

 За результатами аналізу виконання заходів з підвищення рівня підготовки 

керівного складу і фахівців у сфері захисту населення від надзвичайних 

ситуацій в кращий бік відмічаються керівники ОГД: 

- ДП “НАРП” - НЦО Берлов А.Г. 

- ДП НВКГ “Зоря-Машпроект” - НЦО Зайков Г.І. 

- ДП “Миколаївський морський торговельний порт” - НЦО Іванюк В.В. 

- Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа  

    Миколаївської обласної ради - НЦО Няхіна Г.І. 

- ДП МУМА “Укрхімтрансаміак” - НЦО Бояринов В.В. 

- ЧДУ ім.Петра Могили - НЦО Клименко Л.П. 

- міська лікарня № 1 - НЦО Гушлевський В.І. 

- МКП “Миколаївводоканал” - НЦО Тельпіс В.С. 

- ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” -  НЦО Березницький В.М. 

- Миколаївська обласна офтальмологічна лікарня - НЦО Назарук Ю.П. 

- міська поліклініка № 4 - НЦО Мотуз С.В. 

- СМП “Октябрьск” - НЦО Крапіва В.П. 

-  Державний комплекс соціальної реабілітації дітей-інвалідів -  

        - НЦО  Тазарачева Г.М. 

  

 В гіршу сторону організація роботи з вищенаведеного питання 

відмічається на: 

 - КЖЕП ММР “Зоря” - НЦО Кравченко В.Д. 

 - Миколаївський базовий медичний коледж - НЦО Губанов С.М. 

 - ТОВ Миколаївське підприємство “Ера” - НЦО Бурцев О.В. 

 - ПАТ суднобудівний завод “Лиман” - НЦО Стомат Е.Г. 

 - Головне управління юстиції в Миколаївській області - 

         - НЦО Шаталюк С.Д. 



 - ТОВ “Мехпромтранс” - НЦО Павлов В.Ф. 

 - ВАТ “Ангела” - НЦО Мальцева О.В.   

 - ТОВ ім.Ольшанського - НЦО Мавсеев В.Г. 

 -  ПАТ суднобудівний завод “Океан” - НЦО Шуміло Л.М. 

 Підводячи підсумки з проведеної роботи можливо зробити висновки, що 

незважаючи на окремі недоліки, в цілому заплановані заходи з підготовки всіх 

верств населення виконані.  

 

Робота аварійно-рятувальних та спеціалізованих служб ЦО. 

 

Для забезпечення заходів захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій, подій та проведення спеціальних робіт в місті створено 8 

спеціалізованих служб ЦО. Служби створені на базі виконавчих органів міської 

ради (управлінь, відділів), підприємств, установ і організацій. Їх склад, 

специфічні завдання, розподіл обов’язків визначені та затверджені 

розпорядженням міського голови від 21.07.11 № 345 р “Про внесення змін та 

доповнень до розпорядження Миколаївського міського голови від 15.03.04 № 

168 р “Про створення служб цивільної оборони та розподіл обов'язків серед 

виконавчих органів міської ради (управлінь, відділів), підприємств, установ, 

організацій м.Миколаєва та виконання спеціальних заходів цивільної оборони”. 

Даним розпорядженням уточнені назви ОГД та створено нову міську 

спеціалізовану службу ЦО — ветеринарно-санітарну. 

За результатами аналізу відпрацьованих заходів у повсякденній 

діяльності, під час виникнення надзвичайних ситуацій, в ході проведення 

навчань та тренувань служби цивільної оборони міста оцінюються як 

“обмежено готові  до виконання завдань за призначенням”. 

Відповідно до вимог «Переліку об'єктів та окремих територій, які 

підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними 

аварійно-рятувальними службами», затвердженого постановою КМУ №1214-

2000 в м. Миколаєві підлягають обов’язковому обслуговуванню аварійно-

рятувальними службами 144 ПНО та ОПН, та 1 територія: 

 Взагалі по м.Миколаєву державними аварійно-рятувальними службами 

обслуговується 1 територія та 69 об’єктів (що складає 48% від необхідності).  

На території м.Миколаєва створені  і діють 3 аварійно-рятувальних 

служби: 

 1. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного 

управління МНС України в Миколаївській області АРЗСП ГУ МНС України в 

Миколаївській області (який обслуговує 42 потенційно небезпечних об’єкта). 

 2. Миколаївській воєнізований гірничорятувальний (аварійно-

рятувальний) загін ДСВГРС МНС України (обслуговує  27 ПНО) .  

 3. Об’єктова аварійно-рятувальна служба УДП „Укрхімтрансаміак” 

(обслуговує 1 об’єкт).   

Аварійно-рятувальне обслуговування території міста здійснює 

Миколаївський ВГРЗ. 

У 2011 році підрозділом здійснено 981 виїзд, врятовано життя 25 чол., з 

них 11 на водних об’єктах. Особовий склад служби постійно залучається до 



ліквідації  надзвичайних ситуацій, подій, які виникають в місті, як природного, 

так і техногенного характеру. 

 Рівень аварійно-рятувального обслуговування потенційно небезпечних 

об’єктів недостатній, керівники підприємств за різними приводами 

відхиляються від заключення договорів на аварійне обслуговування з 

державними аварійними службами. 

 

Аналіз надзвичайних ситуацій і подій. 

 

 У 2011 році на території міста Миколаєва виникло:  

 1. Надзвичайних ситуацій: - 0  (техногенного, природного характеру 0).  

2. Подій:  - 87 (- 11%) (2010 - 98). 

Із загальної кількості Подій є: 

-  на водних об’єктах — 22 (+16% ) (2010 - 19);   

- аварії на об’єктах ЖКГ – 0 (2010 - 2); 

- використання газу в побуті (вибухи газу) - 0 (2010 -  2 );  

- виявлення вибухонебезпечних предметів - 36 (+20%) (2010 - 30), 

знешкоджено 93 (+5%) вибухонебезпечних предметів; 

- вибухи або загроза вибухів (хибні виклики) – 9  ( +125%) (2010 - 4); 

- руйнування та пошкодження інженерних споруд - 0  (2010 - 2); 

- події на транспорті – 7 ( -13%)  (2010 - 8); 

- події, які пов’язанні з хімічно-небезпечними речовинами – 5  (2010 - 5); 

- випадки отруєння людей (отруєння чадним газом)  - 1 (2010 - 11); 

- аварійне відключення електроенергії – 0  (2010 - 6);  

- події, пов’язані зі складними погодними умовами –  2 (-71%)  (2010 - 7); 

- захворювання тварин — 0 (2010 -1); 

- випадки знаходження ртуті - 6,  вагою 8 кг 588 гр.  

- інфекційні захворювання людей -1(0%)  (2010 - 1); 

- інші випадки рятування та надання допомоги - 49 (+82%)  (2010 — 27); 

Загинуло на подіях  -  19 (-17%),  з них:  

- на ДТП  –  6 чол.  (2010 - 4);  

- на воді - 13 осіб (2010 — 18).  

 3. Пожеж 1024 (+ 56%), 

Збитки від пожеж склали 5659 тис.грн., (+67%). Із загальної кількості 

пожеж в житловому секторі виникло  916  (+59%) пожеж.   

Загинуло на пожежах 11 чол., (- 35% ).  

Основними причинами пожеж є: 

- необережне поводження з вогнем – 804 ( +73%); 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

електроустановок, електрообладнання – 128 (-3%) ; 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

пічок - 14 (+16,7%) ; 

- дитячі пустощі з вогнем - 6 (+50%);   

Підпали – 50 (+79%).  

На об'єктах господарчої діяльності виникло 36 (-14%.) пожеж.  

 На відкритих територіях житлового сектора виникло 568 пожеж (+114%). 

 Всього загинуло:  



 - на подіях - 19 чол. (2010 — 23); 

 - на пожежах - 11 чол. (2010 — 17); 

 - від самогубства - 60 чол.( 2010 - 88); 

 - від переохолодження -  2  чол.  (2010 -7). 

 Всього врятовано:    

 - на подіях - 25 чол. (2010 - 11), з них на воді — 11 чол. (2010 - 1),  

 - при пожежах -  91 чол.,  з  них  дітей  та  підлітків  до  18  років  —          

8 чол.  (2010 — 144/ 2).  

 

 Створення фінансових та матеріальних  резервів. 

 

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

рівнях, згідно Постанови КМУ України від 29.03.01 № 308 та відповідних 

розпоряджень облдержадміністрацій і виконавчого комітету Миколаївської 

міської ради від 31.08.01 № 719 р. 

Міський резерв розміщено на території аварійно-рятувальної служби за 

адресою вул.Гмирьова,4. Придбання та накопичення матеріальних цінностей 

резерву здійснюється з міського бюджету за рахунок фінансування заходів 

„Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на            

2011-2013 рр.”. 

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 511243 грн., з них: 

 - будівельні матеріали на суму – 289519 грн.; 

 - паливомастильні матеріали на суму – 96660 грн. 

 - інше обладнання  на суму - 125064 грн. 

 Видано матеріалів з матеріального резерву міста на суму 75634 тис.грн., 

поповнено на 149 938 грн. 

 З метою виконання невідкладних заходів з попередження та ліквідації  

НС у 2011 році  резервний фонд  міста  передбачався  у  сумі  1 млн.грн. 

Кошти резервного фонду не використовувались.  

 

Підсумкова перевірка стану цивільної оборони (ЦЗ) у 2011 р. 

  

 В період з 01 листопада по 25 листопада 2011 р., згідно з наказом 

начальника цивільної оборони (ЦЗ) міста від 22.10.11 № 5 проводилась 

підсумкова перевірка стану цивільної оборони (ЦЗ) і готовності органів 

управління цивільної оборони (ЦЗ), об’єктів м.Миколаєва до дій у випадку 

виникнення НС. До перевірки залучались органи управління районів та 17 

організацій, установ, підприємств міста. 

 За результатами перевірок складені акти.  

 Найбільш характерні недоліки: 

 -   плануюча документація потребує доопрацювання; 

 - засоби індивідуального захисту та прилади радіаційної і хімічної 

розвідки застарілі, потребують оновлення та лабораторної повірки; 



 - засоби колективного захисту потребують капітального ремонту та 

заміни спецобладнання; 

 - матеріальний резерв на підприємствах створено в кількості, яка не 

забезпечує проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт. 

 З районних органів управління перевірялись комісії з питань ТЕБ і НС, 

евакокомісії. 

 В кращий бік відмічається робота комісій: 

 - з питань ТЕБ і НС Ленінського району - голова комісії – перший 

заступник голови адміністрації району Волков І.В.,  

 - евакокомісія Ленінського району – голова комісії - заступник голови 

адміністрації району  Мовчан П.О., евакокомісія Заводського району – голова 

комісії - заступник голови адміністрації району Мірошниченко О.М. 

 Комісії працюють згідно затвердженого плану заходів і готові виконувати 

поставлені перед ними завдання. 

 Недостатньо організована робота комісії ТЕБ і НС Центрального району – 

голова комісії — перший заступник голови адміністрації району Косьянов О.В. 

 Серед перевірених підприємств найкращих результатів досягли: 

- ДП “НАРП” - НЦО (ЦЗ) Берлов Андрій Геннадійович; 

-  Миколаївський обласний навчально-реабілітаційний центр - НЦО (ЦЗ) 

        Нахіна Галина Іванівна ; 

- ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” - НЦО (ЦЗ)  

     Березницький Володимир Миколайович;  

- Миколаївська обласна офтальмологічна лікарня -  

      НЦО (ЦЗ) Назарук Юрій Павлович; 

- міська поліклініка № 4 - НЦО (ЦЗ) Мотуз Сергій Васильович; 

- Державний комплекс соціальної реабілітації дітей-інвалідів —  

     НЦО (ЦЗ) Тазарачева Галина Михайлівна. 

 

 Недостатньо організована робота з питань ЦО (ЦЗ): 

- КЖЕП “Зоря” - НЦО (ЦЗ) Кравченко Віктор Данилович; 

- Миколаївський медичний коледж – НЦО (ЦЗ)  

       Губанов Сергій Миколайович. 

За підсумками перевірки серед районів міста кращих показників досяг 

Ленінський район, начальник ЦО (ЦЗ) – голова адміністрації району  

Гранатуров  Ю.І. 

Аналіз  діяльності органів управління цивільної оборони, її  сил і засобів 

свідчать про те, що основні вимоги, визначені у розпорядженні міського голови 

від 24.12.10 № 871 «Про планування та реалізацію основних напрямків і 

завдань з підготовки цивільної оборони м.Миколаєва на 2011 рік», в цілому 

виконано. 

 

Основні завдання на 2012 рік. 

 

 Головним завданням з підготовки цивільної оборони (цивільного 

захисту) м. Миколаєва на 2012 рік вважати реалізацію державної політики, 

спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, 



матеріальних і культурних цінностей, довкілля від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру у мирний час та в особливий період на 

території міста. 

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на: 

- забезпеченні готовності до дій органів управління,  сил та засобів ЦО 

(ЦЗ) до дій за призначенням у мирний час та в умовах особливого періоду; 

- плануванні і проведенні ефективних попереджувальних заходів захисту 

населення і територій з метою досягнення прийнятих рівнів ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

- забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів 

профільних програм і заходів цивільного захисту; 

- розробленні і впровадженні заходів щодо безаварійного функціонування 

потенційно небезпечних об’єктів, виконанні вимог діючого законодавства у 

сфері цивільного захисту та техногенної безпеки на ПНО; 

- навчанні керівного складу, органів управління та сил ЦО (ЦЗ) і 

населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих  надзвичайних 

ситуацій (НС) на основі законодавства у зазначеній сфері. 

 

 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       О.А.Герасіменя 
 

 


