
Аналіз  

діяльності органів управління та сил ЦЗ з питань  

захисту населення та територій за 2013 р. 

 

Діяльність органів управління та сил ЦЗ м.Миколаєва в 2013 р. 

спрямовувалась на забезпечення виконання розпорядження Миколаївської 

обласної державної адміністрації від 02.01.13   № 1-р „Про основні завдання 

цивільного захисту Миколаївської області на 2013 рік” та розпорядження 

міського голови від 10.01.13 № 6р „Про планування та реалізацію основних 

завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 2013 рік”. 

Головним завданням з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 

2013 рік вважалась реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення 

безпеки та захист населення і територій, матеріальних, культурних цінностей, 

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 реальної готовності органів управління,  сил та засобів ЦЗ 

до оперативного реагування на надзвичайні ситуації і ліквідацію їх наслідків, 

проведення аварійно-відновлювальних робіт та захисту населення і територій, 

організованого переведення в різні ступені готовності; 

- проведенні попереджувальних заходів у сфері захисту населення, 

техногенної та пожежної безпеки, з метою досягнення прийнятого рівня ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення людських та матеріальних 

втрат; 

- забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів 

профільних програм і заходів цивільного захисту; 

- розробленні і впровадженні заходів щодо безаварійного функціонування 

потенційно небезпечних об’єктів, систем життєзабезпечення міста, виконанні 

вимог діючого законодавства у сфері цивільного захисту;  

- розвитку створеного потенціалу засобів захисту населення, 

накопиченню необхідних фінансових і матеріальних резервів, призначених для 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій; 

- продовженні створення складових Миколаївської міської ланки єдиної 

державної системи цивільного захисту на районному та об’єктовому рівнях;  

- підготовці керівного складу, органів управління, сил ЦЗ та населення до 

дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

 

Планування попереджувальних заходів. 

 

 З метою забезпечення гарантованого рівня захисту населення, 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, в 2013 р. в місті  розроблено 3 

міські цільові програми:  

- „Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 

2011-2013 рр.”;   
 -  „Програма створення страхового фонду документації м.Миколаєва на 

2011-2015 рр.”; 



- „Програма ліквідації наслідків підтоплення території м.Миколаєва на 

період 2010-2015 років”. 

 Відповідно до міської Програми розвитку цивільного захисту 

м.Миколаєва за 2013 рік з міського бюджету використані кошти у сумі       

8989,8 тис. грн. 

 На кошти, передбачені у Програмних заходах, поновлено міський 

матеріальний резерв, поліпшено стан системи оповіщення міста, виконувалися 

першочергові заходи з аварійно-рятувального обслуговування, приведення 

захисних споруд до готовності використання за призначенням, здійснюється 

моніторинг  небезпечних явищ на території міста. 

    
 Відповідно до “Програми створення страхового фонду документації           

м. Миколаєва на 2011-2015 рр.” об'єктами господарчої діяльності через 

Південний Регіональний центр Страхового фонду документації 

замікрофільмовано 8018 арк.  формату А4 на загальну суму 112235  грн. 

   

 В 2013 р. до Програми ліквідації наслідків підтоплення території 

м.Миколаєва на період 2010-2015 роки включені ділянки з найбільшим рівнем 

грунтових вод в   мкр. Тернівка, Кульбакіне, Ш.Балка, Жовтневий, Ліски, 

сел.Горького, Залізничне селище. 

 Розроблено  робочий проект з берегоукріплювальних робіт на 

території мікрорайону Намив, який включає будівництво підпірної стіни 

довжиною  930 м та 10 бунів. Для будівництва берегоукріплювальних споруд по 

вул. Лазурна необхідні кошти в сумі 12 500 тис. грн. 

 Розроблено  робочий проект з берегоукріплювальних робіт на схилі 

лівого берега річки П.Буг в мікрорайоні Соляні, в тому числі в районі 

існуючого старого кладовища по вул. Береговій. Для виконання 

берегоукріплювальних робіт по вул.Берегова необхідно кошти в сумі          

1 646,6 тис. грн. 

 Крім виконання програмних заходів виконавчими органами 

Миколаївської міської ради вживалися заходи: 

 1. На виконання доручень першого заступника голови Миколаївської 

облдержадміністрації від 08.05.13 № 940/0/05-14/2-13 „Про проведення 

державної інвентаризації радіоактивних відходів та джерел іонізуючого 

випромінювання” та  першого заступника міського голови від 29.05.2013         

№ 1289/02.02.01-22/17/14/13 на 85  підприємствах, установах та організаціях 

проведено  5-у державну інвентаризацію радіоактивних відходів. 

 2. З метою реалізації сучасних вимог законодавчої бази про своєчасне 

оповіщення та інформування населення, керівників підприємств, установ та 

організацій про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, управлінням з 

питань НС та ЦЗН ММР на базі служби оперативного реагування “1588” 

створено автоматизований комплекс системи оповіщення керівного складу               

м.Миколаєва на 360 абонентів “ОЛЬХОН”, до якого підключені службові, 

домашні та мобільні телефони персонального складу, комісій ТЕБ і НС, 

евакокомісій міста та районів міста. 

 3. Здійснювались заходи з виконання Постанови КМУ від 19.08.02                                                                                                                                                                                                                                                               

№ 1200, придбано засобів індивідуального захисту і приладів вимірювання на 



суму 417982,52  грн., проведено перевірку на придатність 1455 протигазів ГП-5, 

з яких 1235 визнані придатними до жовтня 2015 року. 

 4. З метою зниження рівня загибелі соціально незахищених верств 

населення  від переохолодження в зимовий період 2012-2013 рр.,  в захисній 

споруді за адресою проспект Миру, 2а підготовлено тимчасовий пункт обігріву 

та нічлігу, розрахований на 80 койко-місць. Забезпечено гаряче харчування, 

охорона громадського порядку, медичний огляд відвідувачів. 

5. Велика увага приділялась питанням забезпечення безпеки людей на 

воді. 

 Рішенням виконавчого комітету визначено мережу пляжів та місць 

масового відпочинку населення на водних об'єктах міста. Проведено водолазне 

обстеження пляжів, забезпечена дія відомчих рятувальних постів. 

 Керівниками 16 баз для стоянки маломірних (малих) суден, розташованих 

у водоймах спортивного та любительського рибальства в м.Миколаєві, 

організовано спостереження за водною акваторією силами вахтових служб на 

зимовий період. 

 6. Рішенням міськвиконкому визначені завдання щодо підготовки 

міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр., 

узгоджено оперативний план дій, направлених на локалізацію і ліквідацію 

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

7. Розроблено, погоджено з командирами в/ч А-0224, А-1080, А-4465  

Інструкцію про порядок взаємодії органів управління Миколаївської міської 

ланки Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту та військових частин Миколаївського гарнізону щодо 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру та розрахунок сил та засобів  військових частин Миколаївського 

гарнізону, що залучаються до виконання заходів із запобігання та ліквідації НС 

техногенного та природного характеру на території міста. 

8. 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 .   

9. Створено резервний фонд на суму 1 млн.грн. та міський 

матеріальний резерв на загальну суму  508784  грн. 

10. Для забезпечення заходів, спрямованих на захист населення,  

протягом  2013 року управлінням підготовлено 11 доручень та 9 розпоряджень 

міського голови,  13  рішень  міськвиконкому, 1 рішення міської ради. 

Адміністраціями районів міста планування заходів з захисту населення  

здійснено на належному рівні. 

 

 

Організація роботи комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій. 

 

 З метою своєчасного прийняття рішень керівництвом міста та вжиття 

превентивних заходів щодо покращення стану техногенно-екологічної безпеки 

протягом минулого року підготовлено і проведено 21 засідання комісії, 9 



планових та 12 позачергових, на яких розглянуто 50 питань, по всім питанням 

прийняті відповідні рішення. Розглянуто та затверджено 6 планів заходів. 

За зверненням комісії прийнято 8 рішень міськвиконкому щодо виділення 

матеріалів з матеріального резерву міста на запобігання та ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій та подій, на загальну суму 95,543 тис. грн.  

Прийняті комісією рішення забезпечили: 

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

- вжиття запобіжних заходів щодо попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;  

- достатній рівень техногенної безпеки, аварійно-рятувального 

обслуговування території та об’єктів міста, житлово-комунального 

господарства та потенційно небезпечних об’єктів; 

- надання допомоги постраждалим від надзвичайних подій. 

 План роботи Комісії на 2013 рік виконано. 

  

Організація роботи евакокомісії. 

           

 Міська евакуаційна комісія  створена на підставі рішення виконавчого 

комітету Миколаївської міської ради від 24.03.02 р. № 454 «Про створення 

міської евакуаційної комісії» в  м. Миколаєві. 

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. 

В районах міста визначені збірні евакуаційні пункти та місця розміщення 

евакуйованого населення. Загалом передбачено 72 збірні евакуаційні пункти,  

18 місць безпечного розміщення евакуйованого населення. 

Місця безпечного розміщення евакуйованого населення передбачається 

розгорнути на базі готельних комплексів, санаторіїв профілакторіїв та на 

вільному казарменому фонді військових частин гарнізону.  

Харчування евакуйованих осіб передбачається організувати в місцях 

розселення, готування їжі буде виконуватися на наявному обладнанні               

35 закладів освіти та мережі ліцензійних закладів. 

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

10 автотранспортними підприємствами міста на залучення 1542 одиниці 

транспорту малої, середньої та великої місткості для здійснення евакуаційних 

перевезень.    

 Проведено уточнення розрахунків відомчих сил та засобів та списків 

оповіщення евакуаційних органів міста, міського і районних планів евакуації 

населення та планів транспортного забезпечення евакозаходів 

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

реагування та здійснення заходів медичної евакуації, створено ліжковий фонд 

на випадок виникнення НС у кількості 220 ліжок, в тому числі: 

- ЛШМД — 80; 

- міська лікарня № 3 — 70; 

- міська лікарня № 4 — 50; 

- дитяча лікарня — 20. 



Запас медикаментів і медичних засобів створено на суму 64862,90 тис. грн., 

що становить 59% від потреби. 

 Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту на 2013 рік, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 листопада 

2012 р. № 952-р, у період з 18 по 20 червня 2013 року під керівництвом 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій проведено командно-

штабне навчання з органами управління та силами цивільного захисту 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Миколаївської області щодо відпрацювання дій у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у мирний час та в 

особливий період. 

Під час відпрацювання ввідної № 3 щодо виникнення надзвичайної 

ситуації на залізничному транспорті виконані заходи з організації та евакуації 

населення з зони хімічного забруднення. 

Евакокомісія Ленінського району під час розгортання збірного 

евакуаційного пункту на базі загальноосвітньої школи № 28 (вул. Чайковського, 

30) показала добрі знання своїх обов’язків  та вміння організувати роботу 

евакооргану. Всього евакуйовано 426 чол.  

Матеріально-технічне забезпечення збірного евакуаційного пункту 

відповідало Методичним рекомендаціям щодо планування   і порядку 

проведення евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та воєнного характеру, затвердженого Наказом МНС 

України від 07.09.2004 №44. 

 27.02.13 взято участь у командно-штабних навчаннях за темою: 

“Підготовка та проведення антитерористичної операції на об'єкті ДП СМП 

”Октябрьск”. В ході навчань здійснювались евакозаходи при відпрацюванні 

ввідної щодо умовного мінування будівлі адміністрації Корабельного району: 

1. Збір евакуаційної комісії Корабельного району. 

2. Повна евакуація працівників адміністрації Корабельного району. 

3.Умовне розгортання збірного евакуаційного пункту № 22 

адміністрацією Жовтневого будинку культури (пр. Жовтневий, 328).  

До участі у заходах з евакуації працівників адміністрації та інших 

організацій були задіяні 56 осіб від 6 організацій району. 

15 квітня в командно-штабному навчанні за темою: “Підготовка та 

проведення антитерористичних заходів на об'єкті Миколаївський академічний 

художній російський драматичний театр”. Під час навчання проведено учбове 

оповіщення та збір районної евакокомісії, здійснено теоретичне відпрацювання 

евакозаходів. 

30 травня в командно-штабному навчанні за темою: “Підготовка та 

проведення антитерористичної операції на об'єкті “Верхньо-Інгулецькі очисні 

споруди” МКП “Миколаївводоканал”. Під час навчання проведено оповіщення 

та збір евакокомісії Корабельного району, здійснено теоретичне відпрацювання 

евакозаходів. 

15 - 17 жовтня сили і засоби цивільного захисту міста залучались до участі 

в навчаннях під керівництвом штабу АТЦ при СБУ України. Відпрацьовано 5 

ввідних: про мінування будівель залізничного вокзалу “Миколаїв”, 

Миколаївського національного університету кораблебудування, 



адміністративної будівлі ММР, трамваю 1-го маршруту на кінцевій зупинці (р-н 

ДП НВКГ “Зоря-Машпроект”) та захоплення заручників на території очисних 

споруд водоводу МКП “Миколаївводоканал” за адресою: вул.Янтарна, 324-є. 

 До відпрацювання заходів за отриманими ввідними залучались районні, 

об’єктові евакооргани. На окремих об'єктах проводились практичні заходи з 

евакуації людей. Всього у відпрацюванні заходів антитерористичних навчань 

прийняли участь сили і засоби ЦЗ від 21 організації міста, проводилась 

евакуація до 1,5 тис.чол.. 

Перед початком навчань, 10 жовтня, на базі обласного  будинку творчості 

учнів, управлінням з питань НС та ЦЗН ММР, спільно з представниками АТЦ 

СБУ в Миколаївській області проведено нараду з керівним складом 

підприємств, установ та організацій міста за темою: “Попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій на території та об'єктах міста, пов'язаних з 

терористичними актами”. Участь у заході прийняли 252 чол. На офіційному 

порталі розміщено тексти пам'ятки “Рекомендації населенню щодо правил 

поведінки під час проведення масових заходів і дій при загрозі вчинення 

терористичного акту“. 

Заплановані питання евакуації в ході навчань відпрацьовані повністю, їх 

відпрацювання оцінено як “добре”. 

 У 2013 році проведено 201 навчання із залученням 954 чоловік особового 

складу евакоорганів.  

 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. В кращій бік слід відмітити організацію роботи евакуаційної 

комісії Ленінського району. 

 Сплановані в 2013 році заходи роботи евакуаційної комісії виконані в 

повному обсягу. 

 

Система зв’язку і оповіщення. 

 

 Система зв’язку і оповіщення цивільного захисту міста створена і 

функціонує на базі центру телекомунікаційних послуг міської телефонної 

мережі Миколаївської філії ПАТ «Укртелеком». 

Апаратура оповіщення та зв’язку цивільного захисту 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 Центром технічної експлуатації №7 Філії спеціалізованого 

електрозв’язку 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; 



- 130 електросирени різної модифікації, з них: 104 централізованого 

включення, 22 автономного запуску. За різними причинами 41 електросирена 

непрацездатна; 

  22 стійки централізованого виклику ємністю1680 номерів, до яких 

підключено 463 абонента. 

      Для забезпечення управління і організації взаємодії в особливий період  

передбачено управління системою оповіщення з телефонно-телеграфної станції 

(ТТС-2), яка обладнана необхідними засобами зв’язку і підготовлена до роботи 

за призначенням. 

Основними напрямками роботи в 2013 році визначалось:  

- інвентаризація та перевірка технічного стану апаратури оповіщення; 

- модернізація системи оповіщення керівного складу органів місцевого 

самоврядування; 

- відновлення оповіщення населення через засоби гучномовного зв'язку 

в місцях масового скупчення людей. 

- уточнення переліку підприємств, установ та організацій які   

потребують підключення до СЦВ; 

- здійснення контролю за виконанням робіт щодо побудови локальних 

систем раннього виявлення НС та оповіщення на потенційно-небезпечних 

об’єктах  комунальної власності міста.  

- підтримання міської системи оповіщення у постійному працездатному 

стані; 

Ведеться робота щодо підключення до стійки централізованого виклику 

навчальних та дошкільних закладів, закладів охорони здоров'я, установ та 

організацій з масовим перебуванням людей, об'єктів господарчої діяльності. За 

2013 рік на стійки СЦВ заведено 36 абонентів.  

На базі служби оперативного реагування міськвиконкому цілодобово 

працює автоматизований комплекс системи оповіщення “ОЛЬХОН”, на який 

заведено робочі, квартирні та мобільні телефони керівного складу міста, членів 

міських та районних комісій ТЕБ та НС, евакокомісій.  Цей комплекс має 

можливість доводити необхідну інформацію як до кожної окремої комісії 

району, так і до всіх комісій районів та міста одночасно. Також він дозволяє 

здійснювати вибіркове оповіщення абонентів у відповідності з заздалегідь 

підготовленими списками груп абонентів та забезпечує дієздатність при 

вимкненні електрозабезпечення на протязі часу необхідного для проведення 

оповіщення (до 60 хв.). 

Основним напрямом розвитку цього комплексу є поступовий перехід від 

аналогової (з окремим використанням телефонних і телеграфних каналів) до 

цифрової системи, яка буде забезпечувати обмін усіма видами інформації в 

установлений строк у всіх режимах функціонування. 

 

Для поліпшення інформаційного забезпечення населення міста 

затверджено спільні інструкції з директорами  6-ти теле- і радіомовних 

компаній, розташованих на території міста, про порядок оповіщення населення 

міста на випадок виникнення необхідності в оповіщенні населення при загрозі 

або виникненні 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, які повинні 

використовуватись у разі загрози та виникнення НС та в особливий період 

черговим персоналом компаній. 

На даний час управлінням з питань НС та ЦЗН ММР згідно рішення 

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.06.13р №637 “Про 

погодження встановлення гучномовців по вулицям м. Миколаєва, організацію 

оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях та трансляцію інформаційних 

програм”  вживаються заходи щодо встановлення вуличних гучномовців в 

місцях масового скупчення людей. 

Радіофікована вул. Радянська, 2 зупинки громадського транспорту і ринок 

по пр. Миру на “Площі Перемоги”, 2  зупинки громадського транспорту і ринок 

по пр. Леніна на пересічні  вул. Дзержинського, ведеться підготовча робота по 

встановленню гучномовців на зупинках громадського транспорту по пр. Леніна, 

пр.Миру, пр.Героїв Сталінграду, пр.Жовтневий, вул.Космонавтів, вул. Генерала 

Карпенка, вул. Пушкінській. Розроблена програма, яка дозволить оперативно 

доводити інформацію до населення через мережу радіомовлення, як від 

управління з питань НС та ЦЗН Миколаївської міської ради так і від служби 

оперативного реагування міськвиконкому (15-88). 

Постійно на міжміському та приміському автовокзалах м. Миколаєва через 

об’єктові системи оповіщення оголошуються тексти пам'яток роз’яснювального 

та попереджувального характеру щодо правил поведінки населення при загрозі 

та виникненні надзвичайної ситуації. 

Технічні засоби системи оповіщення підтримуються в готовності шляхом 

планових перевірок їх працездатності і постійного експлуатаційно-технічного 

обслуговування. 

 В цілому існуюча система оповіщення м.Миколаєва забезпечує доведення 

інформації до керівного складу та населення про виникнення або загрозу 

виникнення надзвичайних ситуацій і подій. 

 

 

 Радіаційний і хімічний захист.  

    

 В 2013 році заходи радіаційного і хімічного захисту сплановані 

відповідно до вимог керівних документів. 

Протягом року надзвичайних ситуацій з викидом (виливом) НХР, 

несанкційованого поводження з радіоактивними речовинами не зафіксовано. 

В 2013 році сталось три випадки знаходження ртуті загальним обсягом 

21,3 кг та два ртутних вимикача ИРТ, здійснено п'ять виїздів на проведення 

демеркуризаційних робіт, пов'язаних з пошкодженням медичних ртутних 

термометрів. 

На засіданнях комісії з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва розглядались 

питання: 

- “Про стан техногенної безпеки і заходи щодо запобігання виникнення 

надзвичайних ситуацій на потенційно та хімічно небезпечних об’єктах міста” 

(протокол № 6 від 27.03.2013); 



- “Про обладнання потенційно-небезпечних об’єктів системами раннього 

виявлення надзвичайних ситуацій” (протокол № 14 від 30.08.2013); 

- “Про стан роботи щодо проведення паспортизації, ідентифікації, 

розроблення ПЛАС для ПНО та ОПН які розташовані на території 

м.Миколаєва” (протокол № 17 від 01.11.2013); 

На виконання рішення комісії  з  питань  ТЕБ  і  НС  м. Миколаєва 

(протокол № 6 від 27.03.13) фахівцями МУМА УДП “Укрхімтрансаміак” 

16.04.13 здійснено дренування рідкого аміаку з аміачно-холодильної установки 

КП “Миколаївська овочева база” в кількості 0,4 т., з продувкою ресивера 

інертним газом аргон. 

В результаті показник кількості населення, яке мешкає в зоні можливого 

хімічного зараження від НХР, зменшено на 616 осіб. 

Відповідно до доручень першого заступника голови Миколаївської ОДА 

від 05.04.13 № 1248/0/05-49/3-13 та першого заступника міського голови від 

29.04.2013 № 1107/02.02.01-22/17/14/13 протягом поточного року на 10 ХНО 

проведено додаткові навчання (тренування).  

На виконання доручень першого заступника голови Миколаївської 

облдержадміністрації від 08.05.13 № 940/0/05-14/2-13 „Про проведення 

державної інвентаризації радіоактивних відходів та джерел іонізуючого 

випромінювання” та  першого заступника міського голови від 29.05.2013          

№ 1289/02.02.01-22/17/14/13 на 85  підприємствах, установах та організаціях 

проведено  5-у державну інвентаризацію радіоактивних відходів. 

В ході проведення інвентаризації встановлено: 

- кількість суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії 

(підприємства, установи й організації будь-якої форми власності), що 

здійснюють діяльність по   поводженню з РАВ - 7 од. 

- кількість підприємств, організацій і установ, на яких виявлена наявність             

РАВ ( в т. ч.  твердих, рідких та біологічних)- відсутні. 

- закритих ДІВ — 17 од.; 

- генеруючих пристроїв — 200 од.; 

- контрольних ДІВ — 2 од.; 

- радіонуклідних ДІВ в приладах та обладнанні — 2 од. 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.03 

№813 ”Про затвердження порядку взаємодії органів виконавчої влади та 

юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, 

в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у 

незаконному обігу” та з метою забезпечення належного реагування у разі 

виникнення надзвичайних подій пов'язаних з викидом радіоактивних речовин 

управлінням з питань НС та ЦЗН ММР розроблено та погоджено з усіма 

відповідними органами  “Інструкцію про взаємодію  органів місцевого 

самоврядування з юридичними і фізичними  особами у випадку виявлення 

радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу” та 

відповідний план дій. 

Розроблено та доведено до підприємств, установ та організацій 

“Положення про режими радіаційного захисту на території м. Миколаєва”.  

Управлінням з питань НС та ЦЗН ММР розроблено: 



- картки довгострокового прогнозу у разі виникнення аварій на ХНО                         

м. Миколаєва; 

- базу даних для проведення розрахунків у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій пов'язаних з викидом (виливом) НХР на території   м. Миколаєва. 

Відповідно до розрахунків в зони можливого хімічного ураження 

потрапляє 86 об’єктів та 3326 працівників. Із непрацюючого населення в 

прогнозовані зони ураження потрапляє 1657 чол. 
№ 

з/п 

Найменування району Кількість ХНО Кількість ОГД та на них працюючих, які потрапляють 

в ЗМХЗ 

Кількість ОГД Кількість працюючих 

1 Корабельний район 3 24 681 

2 Заводський район 1 0 0 

3 Ленінський район 7 41 1595 

4 Центральний район 1 21 1050 

 Разом за м. Миколаїв: 11 86 3326 

Стан забезпечення засобами захисту органів дихання: 

Персонал ХНО - потрібно -  4,895 тис. од., в наявності -  3,282 тис. од. 

(67%); 

Працівники, підприємств розташованих у ЗМХЗ - потрібно -  3,326 тис. од., 

в наявності -  1,255 тис. од. (38%), в т.ч ВМП 0,677 тис. од.; 

Непрацююче населення, яке проживає в ПЗХЗ - потрібно -  1,657  тис. од., в 

наявності -  0,488 тис. од. (29%); 

Особовий склад невоєнізованих формувань ЦЗ - потрібно -  1,443 тис. од., в 

наявності -  3,197 тис. од. (220%); 

Протягом 2013 року для забезпечення працівників виконавчих органів 

ММР та непрацюючого населення, що потрапляє в прогнозовану зону хімічного 

забруднення згідно “Міської цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту м.Миколаєва на 2011-2013 роки” за рахунок міського бюджету 

придбано засобів захисту органів дихання  на загальну суму 59492 грн., в т.ч.: 

- протигази ГП-7 — 140 од. на 51996 грн.; 

- респіраторів “Тополь” Е-1 - 108 од. на 7496 грн. 

Підприємствами, установами та організаціями м. Миколаєва придбано 

засобів захисту органів дихання на суму 417283 грн. 

З метою забезпечення радіаційного і хімічного захисту визначено 15 

суб'єктів господарювання, на яких обладнуються місця для проведення 

санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту, 

в тому числі: 

- санітарно - обмивочні пункти — 6 од.; 

- станції обробки одягу — 8 од.; 

- станції обеззараження техніки — 4 од. 

Для непрацюючого населення створені пункти видачі засобів радіаційного 

та хімічного захисту: 

- кустових– 4; 

- на об’єктах господарювання – 36. 

Наказом Миколаївського міського голови, начальника цивільного захисту 

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

території  м. Миколаєва” затверджено 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, в т.ч.: 

 - диспетчерських служб з цілодобовим режимом чергування — 44 од.; 

 - розрахунково-аналітичних груп районів міста та міста Миколаєва —         

5 од.; 

 - постів радіаційного та хімічного спостереження — 38 од. 

 

 Забезпечення техногенної безпеки. 

Робота аварійно-рятувальних та спеціалізованих служб ЦЗ. 

 

На території м. Миколаєва на обліку 

знаходиться 1051 об’єктів з високим 

ступенем ризику, з яких 276 (27%) об’єктів за 

результатами ідентифікації визначено 

потенційно небезпечними. Для 212 (76%) 

об’єктів розроблено паспорти безпеки та 

направлено на реєстрацію до державного 

реєстру страхового фонду документації  

(Центральний – 83 (85%), Ленінський – 51 (70%), 

Заводський – 54 (79%), Корабельний – 31 (74%)).  

Керівниками (власниками) всіх ПНО 

здійснено розрахунки ідентифікації 

об’єктів підвищеної небезпеки. 

За результатами ідентифікації 

визначено 70 об’єктів підвищеної 

небезпеки (далі – ОПН), що складає 25% від 

загальної кількості ПНО. Задекларували 

свою безпеку 35 об’єктів або 50% 

(Центральний – 11 (68%), Ленінський – 13 (48%), 

Заводський – 5 (45%), Корабельний – 6 (38%)).  

Для 104 потенційно небезпечних 

об’єктів складено плани локалізації, 

ліквідації аварійних ситуацій та аварій, що 

складає 37%.  

Відповідно до вимог Постанови КМУ № 1788 

від 16.11.2002 «Про затвердження Порядку і 

правил проведення обов'язкового 

страхування цивільної вiдповiдальностi 

суб’єктів господарювання...» з 276 ПНО 

розташованих у місті підлягає 

страхуванню 153. На дай час застраховано 

139 вищезазначених об’єктів, що складає 91% 



від загальної кількості. Не 

застрахованими залишаються 

Центральний – 4, Ленінський – 3, 

Заводський – 4, Корабельний – 3 потенційно 

небезпечні об’єкти.  
 

Кількість ПНО  на  території м. Миколаєва  

Найменування 

ПНО, які зареєстровані  

у державному реєстрі, з них: 
ПНО, які 

підлягають 

паспортизації 

ВСЬОГО 

Об'єктів  Котелень Всього 

Центральний 

район 
23 56 79 18 97 

Ленінський 

район  
31 19 50 23 73 

Заводський 

район 
22 30 52 16 68 

Корабельний 

район 
17 10 27 11 38 

За місто 

Миколаїв 
93 115 208 68 276 

 

 
Для забезпечення заходів захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій, подій та проведення спеціальних робіт в місті створено 8 

спеціалізованих служб ЦЗ. 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 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”.  

 Відповідно до вимог ст.23 Кодексу цивільного захисту України, 

«Переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та 

обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними 

службами», затвердженого постановою КМУ від 04.08.2000 № 1214 в 

м.Миколаєві, підлягають обов’язковому обслуговуванню аварійно-

рятувальними службами 206 об'єктів. 

На території м.Миколаєва створені та функціонують 7 державних 

аварійно-рятувальних служб (аварійно-рятувальний загін спеціального 

призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області, 10 взвод ДВГРЗ 

ДСНС України, 1, 2, 3, 4, 5 державні пожежно-рятувальні частини, які 

зареєстровані в Державному реєстрі та пройшли відповідну атестацію. 

 Договори на аварійно-рятувальне обслуговування укладено: 

 -  аварійно-рятувальний загін спеціального призначення та державні 

пожежно-рятувальні частини ГУ ДСНС України у Миколаївській області — 26 

об'єктів; 



 -   10 взвод ДВГРЗ ДСНС України — 60 об'єктів; 

- об’єктова аварійно-рятувальна служба УДП „Укрхімтрансаміак” - 1 

об'єкт. 

 Всього по місту державними аварійно-

рятувальними службами обслуговуються 

87 об'єктів.  

Забезпеченість аварійно-рятувальним 

обслуговуванням потенційно 

небезпечних об’єктів недостатня, 

керівники підприємств за різними 

причинами відхиляються від заключення 

договорів на аварійне обслуговування з 

державними аварійними службами. 

 
Відповідно до договору 10 взводом 

ДВГРЗ ДСНС України здійснювалось 

аварійно-рятувальне обслуговування 

окремих територій міста Миколаєва та 

потенційно-небезпечних об'єктів 

комунальної форми, в тому числі:  

- транспортно-дорожний комплекс 

(об'єкти КП „ЕЛУ автодоріг”) - 4  об'єкти; 

- житлово-комунальне господарство 

(об'єкти МКП „Миколаївводоканал”) - 41 об'єкт; 

- лікувальні та оздоровчі заклади 

(об'єкти управління охорони здоров'я 

Миколаївської міської ради) — 9 об'єктів; 

- рекреаційні зони — 3 зони. 

Протягом року 10 взводом ДВГРЗ ДСНС 

України здійснено 931 виїзд, з них: 

- на аварійно-рятувальні роботи - 30  

- на технічні роботи - 842 

- на профілактичні роботи — 59 

- врятовано людей — 29 ( з них 6 на водних 

об'єктах). 
  

Протипожежний захист 

 

З метою запобігання виникненню пожеж рішенням комісії  з питань ТЕБ і 

НС    м. Миколаєва (протокол № 6 від 27.03.13) затверджено ”План заходів  

щодо забезпечення пожежної безпеки у м. Миколаєві у пожежонебезпечний 

весняно - літній період 2013 року”, який доведено до відповідальних 

виконавців. 



Дорученням міського голови від 13.05.2013 №1156/02.02.01-22/17/14/13  

створено оперативний штаб з координації діяльності щодо протидії пожежам в 

природних комплексах та на відкритих територіях міста. 

14.08.2013 проведено засідання оперативного штабу з координації 

діяльності щодо протидії пожежам в природних комплексах та на відкритих 

територіях міста з порядком денним: “Стан оперативної обстановки на 

території м. Миколаєва та заходи щодо посилення рівня протипожежного 

захисту  природних комплексів та відкритих територій міста”. Рішенням штабу 

визначено конкретні заходи щодо покращення стану  протипожежного захисту  

природних комплексів та відкритих територій (протокол № 1 від 14.08.2013). 

Адміністраціями районів Миколаївської міської ради організовано 

проведення  рейдових перевірок територій  паркових зон, зелених насаджень та 

місць масового відпочинку людей, в тому числі сумісних, з залученням 

представників територіальних органів ДСНС, МВС,  громадських формувань 

“Сокіл” та “Каскад”. 

Протягом звітного переводу перевірено:  

- парк “Ліски”; 

- парк імені Ленінського комсомолу; 

- сквер “Пожежник”. 

- сквер “Тополиний”; 

- сквер “Визволення”; 

- сквер “Пам'яті жертв ліквідації аварії на ЧАЕС”; 

- лісовий масив “Балабанівка” 

- місце масового відпочинку “Маяк” 

 

Адміністраціями районів Миколаївської міської ради, згідно повноважень, 

систематично проводяться рейди з метою контролю благоустрою та утримання 

у належному санітарному стані прилеглих до домоволодінь територій. На 

виявлених порушників складаються протоколи про адміністративні 

правопорушення та матеріали передаються на розгляд районних 

адміністративних комісій. Станом на 01.01.2014: 

- Корабельний район - розглянуто 81 протокол, накладено штрафів на суму   

37740 грн.; 

- Центральний район - розглянуто 255 протоколів, накладено штрафів на 

суму 25500 грн.; 

- Ленінський район - розглянуто 390 протоколів ( з них адміністрацією 

району 150), накладено штрафів на суму 85906 грн.; 

- Заводський район - розглянуто 82 протоколів, накладено штрафів на суму   

19710 грн. 

15.08.2013 проведено позачергове засідання  комісії  з  питань  ТЕБ  і  НС          

м. Миколаєва (протокол № 13) з порядком денним: “Про ситуацію що склалася 

з протипожежним захистом  природних комплексів та відкритих територій 

міста”. 

За зверненням комісії прийнято рішення виконкому Миколаївської міської 

ради від 16.08.2013 № 740 щодо виділення адміністраціям районів 3000 л ПММ 

на здійснення першочергових невідкладних робіт щодо попередження 



виникнення надзвичайних ситуацій пов'язаних з пожежами в природних 

комплексах та на відкритих територіях міста. 

Миколаївськім міськім управлінням УМВС України в Миколаївській 

області у літній період наближено наряди патрульно-постової служби до місць 

масового відпочинку, території паркових зон з метою забезпечення правил 

громадської безпеки відвідувачами та недопущення розведення багаття. В 

середньому на патрулювання залучалось  близько 240 осіб. 

З метою проведення профілактичних заходів з недопущення 

несанкційованої реалізації та використання піротехнічних виробів серед 

населення, співробітниками міліції перевірено 58 місць стихійної торгівлі. Під 

час відпрацювання заходів виявлено 12 фактів реалізації  піротехнічних виробів 

без відповідних документів та вилучено  227,5  кг продукції, складено 12 

адміністративних протоколів 

Підрядними організаціями з метою попередження виникнення пожеж на 

об'єктах благоустрою закріплених за департаментом ЖКГ  Миколаївської 

міської ради, протягом 2013 року: 

- викошено об'єктів загальною площею —  608165,45 тис м2; 

- знесено сухостійних дерев — 877 од.; 

- обрізано гілок дерев — 3526 од.; 

- кроновано дерев — 293 од.; 

- викорчувано — 24 од.; 

- вивезено листя 585255 м2 (2925 м3). 

В період з 01 по 06 серпня поточного року, відповідно доручення першого 

заступника міського голови від 29.07.2013 №1723/02.02.01-22/17/14/13  

адміністраціями районів міста, з залученням  представників РВ ГУ ДСНС 

України у Миколаївській області, ТУ Держгірпромнагляду у Миколаївській 

області, РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області, проведено 

перевірку 59  суб'єктів господарювання (МАФи, мобільні кав'ярні),  які 

здійснюють діяльність з приготування та реалізації продуктів харчування, з 

використанням балонів зрідженого газу. 

В ході  перевірки виявлено порушення правил експлуатації систем 

газозабезпечення на 8 суб'єктах господарювання (ТОВ “Тарі-Груп”,  ФОП 

“Москаленко”, ФОП “Ейвазян”, ПП “Захарова”, ПП “Євсеєва”, ПП 

“Толстолес”, ПП “Олач”, ПП “Лалоч”). 

З метою профілактики порушень, з представниками підприємств 

проведено бесіди з приводу дотримання правил, норм з охорони праці, 

пожежної та техногенної безпеки. Призупинено використання балонів на 8 

суб'єктах господарювання, складено 3 адміністративні протоколи. 

 

З початку поточного року у житлових будинках комунальної власності 

перевірено 62003 димових і 134640 вентиляційних каналів. За результатами 

перевірок складено акти про перевірку та прочистку димових та вентиляційних 

каналів по кожному будинку.  

З метою попередження виникнення пожеж у житловому фонді житлово-

експлуатаційними підприємствами систематично виконується робота щодо 

виявлення власників квартир, які порушують санітарні норми та норми 

Житлового кодексу щодо утримання у належному стані житлових приміщень. 



На даний час, у переліку проблемних абонентів перебувають 110 власників 

квартир, які знаходяться на посиленому контролі.  

Згідно актів технічного стану газового обладнання, виданих   

ПАТ “Миколаївгаз”, розроблені та вживаються заходи по заміні 

внутрішньобудинкового газового обладнання (газові плити, водонагрівачі, 

футляри), з вичерпаним строком експлуатації та відповідно до наявних 

фінансових ресурсів. На даний час, виконано заміну 17 газових плит, 10 газових 

колонок та 2 газових котлів.  

Станом на 01.01.2014 у житловому фонді, що перебуває у комунальній 

власності налічується 29 будинків підвищеної поверховості, 7 будинків ОСББ, 

які обладнані системами пожежегасіння та димовидалення. Через тривалу 

експлуатацію вищезазначені системи потребують відновлення та капітального 

ремонту на що потрібно близько 25,0 млн.грн. Фінансування заходів 

передбачалось здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету при 

співфінансуванні з міського бюджету. 

На даний час виготовлена проектно-кошторисна документація відновлення  

систем пожежегасіння та димовидалення у житлових будинках за адресами: 

вул. Миколаївська, 34б, вул. Садова, 9, вул. Космонавтів, 53, пр. Леніна, 184. 

Департаментом ЖКГ ММР проектно-кошторисна документація відкоригована 

для проведення повторної експертизи. 

Зазначені адреси внесені до переліку житлових будинків, на яких 

планувалось виконання робіт у 2013 році за рахунок  субвенції з державного 

бюджету, передбаченої для реалізації Загальнодержавної програми 

реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 

роки та співфінансування з місцевого бюджету у сумі 800,0 тис. грн. В зв'язку з 

відсутністю фінансування зазначені заходи не виконані. 

Рішенням комісії  з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва (протокол № 17 від 

01.11.2013) затверджено “План організаційно-технічних заходів  щодо  

підвищення  пожежної  безпеки  у  м. Миколаєві у  пожежонебезпечний   

осінньо-зимовий період  2013-2014 років”. 

Управлінням з питань НС та ЦЗН ММР винесено та розглянуто на комісії  

з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва (протокол № 21 від 25.12.2013) додаткове 

питання “Про вжиття невідкладних заходів реагування та комплексу 

профілактичних робіт з метою недопущення загибелі та травмування людей на 

пожежах”.  

У всіх лікувально-профілактичних та навчальних закладах створені 

добровільні пожежні дружини. 

Управлінням охорони здоров’я, управлінням освіти, управлінням з питань 

культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради 

розроблені комплексні плани заходів щодо протипожежного та техногенного 

захисту по кожному з підпорядкованих закладів з конкретними кошторисами та 

відповідним фінансуванням запланованих заходів.  

Стан фінансування протипожежних заходів по деяким галузям 

залишається недостатнім, а саме: 

Відповідальний 

виконавець 

Заходи згідно програми 

розвитку цивільного 

захисту м. Миколаєва 

Обсяг 

фінансуван

ня на 2013 

Фактичні 

видатки 

(грн.) 

% 

фінансуван

ня  



на 2011-2013 роки 

(рішення 

Миколаївської міської 

ради від 13.10.10 № 

50/7) 

рік 

(грн.) 

програми у 

2013 році 

Управління 

охорони здоров’я 

5.3.Забезпечення 

пожежної безпеки на 

об’єктах з масовим 

перебуванням людей 

980000 770915 
79% (2012 - 

44%) 

Управління освіти 
1291000 111245 

9% (2012 - 

9%) 

Управління з 

питань культури та 

охорони культурної 

спадщини 

245000 182783 
75% (2012 - 

99%) 

Департаментом праці та соціального захисту населення виконано заходів 

протипожежного захисту на суму 46781,89 грн. 

На території м. Миколаєва знаходиться 2531 пожежний гідрант, з них 

вуличних — 1399, об'єктових — 1132 та 278 пожежних водоймищ. 

Із загальної кількості на обліку об'єктів комунальної власності міста 

знаходяться: 

- пожежних гідрантів — 1483 од.; 

- пожежних водоймищ — 43 од.; 

- водонапірних веж — 16 од.  

Вжито заходів щодо забезпечення водою для потреб пожежогасіння, 

утримання в технічно справному стані існуючих та відновлення пошкоджених, 

знятих, засипаних і заасфальтованих пожежних гідрантів та пожежних 

водоймищ на території міста. 

МКП “Миколаївводоканал” з початку року здійснено ремонт та заміну 

пожежних гідрантів в кількості 178 шт., в тому числі 147 планово, 31 аварійно. 

Начальники водомережі районів після ремонту пожежних гідрантів 

здійснюють їх передачу пожежним частинам міста. 

Відповідно до Програми “Питна вода Миколаєва на 2007-2020 рр.” до 2020 

року на ремонт пожежних гідрантів заплановано виділяти щорічно по 25 тис. 

грн. у кожному районі міста 

Заміна пожежних гідрантів зразку “Ленінградського” на “Московський” в 

Центральному районі заплановано до 2020 року 78 шт - 300 тис. грн., У 

Заводському районі - 52 шт. - 200 тис. грн. 

Начальниками водомережі районів міста розроблено та погоджено з 

пожежними частинами міста графіки ремонту пожежних гідрантів на 2013рік. 

Проводились випробування на тиск та витрату води з оформленням 

відповідного акта. 

 

Управлінням з питань НС та ЦЗН ММР на офіційному веб-порталі міської 

ради постійно висвітлюється інформація щодо встановлення на території міста 

надзвичайної пожежної небезпека  5-го класу та правил дотримання заходів 

пожежної безпеки (20.08.2013 розмішена інформація “Увага! Пожежі!), 



організовано виготовлення та розповсюдження пам'яток для населення 

“Пожежі у лісах та лісопаркових зонах” у кількості   13890 шт. 

На офіційному веб-порталі Миколаївської міської ради розміщено  

пам'ятки: 

- в розділі “Безпека в місті” -  “Увага – новорічний феєрверк!”, “Пожежі у 

лісах та лісопаркових зонах”, “Правила поводження з газом у 

побуті”,”Пожежа”,”Увага — газ!”, “Безпека під час використання газу в 

побуті”, “Обережно пожежа!”,”Безпечне використання газових приладів у 

побуті”; 

- в розділі “Оголошення” - “Щасливого і безпечного вам Нового року!”, 

“Основні правила поводження з найпоширенішими з піротехнічних виробів”, 

“Правила організації феєрверків у м. Миколаєві”. 

 

З метою здійснення інформаційно-роз'яснювальної роботи на 

Миколаївських міжміському та приміському автовокзалах, КП “Центральний 

ринок” та КП “Ринок “Колос”, щонеділі, через об'єктові системи оповіщення, 

оголошувались тексти пам'яток попереджувального та роз'яснювального 

характеру, в тому числі щодо дотримання заходів пожежної безпеки. Такі ж 

пам'ятки розміщувалися у громадському комунальному транспорті. 

На підставі оперативних зведень ГУ ДСНС України в Миколаївській 

області про стан оперативної обстановки на території Миколаївської області 

проводився щоденний аналіз виникнення пожеж на території м. Миколаєва. 

Аналіз пожеж, які виникли на території міста в 2013 році. 

Протягом  2013 року на території  м. Миколаєва  виникло 750 пожеж 

(зменшення на 19% в порівнянні до 2012 року) на яких загинуло 22 особи ( в 

2012 році - 11 осіб). 

Збитки від пожеж склали 8136,0 тис.грн. (збільшення на 45%).  

Із загальної кількості пожеж в житловому секторі виникло   576  пожеж 

(зменшення на 14%), в тому числі: 

- на відкритих територіях житлового сектора виникло 285 пожеж 

(зменшення на 18%). 

На об'єктах господарчої діяльності виникло 47 пожеж (збільшення на 

74%), в тому числі: 

- на об'єктах торгівлі 22 пожежі (збільшення на 144%); 

- на об'єктах з масовим перебуванням людей 8 пожеж (збільшення на 14%). 

Основними причинами пожеж є: 

- необережне поводження з вогнем – 565 ( зменшення на 23%); 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

електроустановок, електрообладнання – 109 (збільшення на 2%) ; 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

пічок - 21 (збільшення на 31%) ; 

- дитячі пустощі з вогнем -3 (2012рік -3);   

- підпали – 38 (зменшення на 17%).  

 

 

Медичний, біологічний захист, забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення 



 
 1. Медичний захист 

Медичний захист на території міста організовується медичною службою 

цивільного захисту м. Миколаєва відповідно до розпорядження міського голови  

від 15.03.04 №168р „Про створення служб цивільної оборони та розподіл 

обов'язків серед виконавчих органів міської ради (управлінь, відділів), 

підприємств, установ та організацій м. Миколаєва та виконання спеціальних 

заходів ЦО”, яка створена на базі управління охорони здоров'я Миколаївської 

міської ради. 

 

Наявність лікувально-профілактичних закладів в м. Миколаєві 

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 

 

Чисельність медичного та обслуговуючого персоналу: 

Найменування По штату В наявності 

Лікарів 1411,25 1025 

Середній медичний персонал 2497,3 2052 

Молодший медичний персонал 1308,25 1145 

Обслуговуючий персонал 1202,75 1000 

Ліжковий фонд на випадок виникнення НС створено у кількості 220 ліжок, 

в тому числі: 

- ЛШМД — 80; 

- міська лікарня № 3 — 70; 

- міська лікарня № 4 — 50; 

- дитяча лікарня — 20. 

Запас медикаментів і медичних засобів створено на суму 64862,90 тис. грн., 

що становить 59% від потреби. 

Забезпечення закладів охорони здоров’я автономними джерелами 

електропостачання: 

Заклад охорони здоров’я 
Автономне джерело 

електропостачання 
Запас палива (літрів) 

Міська лікарня № 1 EMS-M (35 кВт) 200 

Міська лікарня № 3 
6 ГМ (50 кВт) 

600 
EMS-М (35 кВт) 

Міська лікарня № 4 EMS-A(28 кВт) 100 

ЛШМД АДЭ-15-012 (75 кВт) 100 



Дитяча лікарня № 2 “Хонда” EP-650 (5 кВт) 20 

Пологовий будинок № 1 EMS-A (35 кВт) 100 

Пологовий будинок № 2 EMS-A (30 кВт) 100 

Пологовий будинок № 3 Джерела безперебійного живлення  

 

2. Біологічний захист, забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення 

Серед основних факторів, що можуть ініціювати виникнення 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими епідемічними ускладненнями 

серед населення, є наявність 18 ринків, на яких дозволена реалізація продуктів 

харчування. 

З метою забезпечення розробки та проведення ветеринарно-санітарних 

заходів на території міста розпорядженням міського голови від 21.07.2011 

№345р на базі управління ветеринарної медицини створено  ветеринарно-

санітарну службу цивільного захисту. 

Питання забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення знаходяться на постійному контролі органів виконавчої влади. 

В 2013 році проведено два засідання комісії з питань ТЕБ і НС 

м.Миколаєва, на яких розглянуто чотири питання з зазначеної проблеми, а 

саме: 

- Про заходи виконавчих органів місцевого самоврядування, установ та 

організацій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя дітей 

та підлітків організованих колективів у літній період 2013 року (протокол № 8 

від 24.05.2013); 

- Про санітарно-епідемічний стан міських ринків та заходи щодо 

недопущення спалахів гострих кишкових та інфекційних захворювань 

(протокол № 8 від 24.05.2013); 

- Про ситуацію щодо групового отруєння людей  у закусочній ”Кебаб+” 

(протокол № 8 від 24.05.2013). 

- Про заходи щодо профілактики отруєнь дикорослими неїстівними 

грибами на території міста (протокол № 14 від 30.08.2013). 

На жаль не зважаючи на вжити заходи протягом 2013 року на території 

міста зафіксовано дві надзвичайні ситуації за кодом 20721 “НС, пов'язана з 

небезпечною інфекційною хворобою (групові випадки)”. 

Так внаслідок порушення санітарно-гігієнічного режиму та  технології 

приготування  страв сталось групове захворювання людей: 

- 19.05.2013 в закусочній ”Кебаб+” (ФОП Бороздіна Д.В.). Постраждало 39 

осіб (з них 8 дітей), госпіталізовано 28 осіб (з них 8 дітей) у стані середньої 

ступені важкості. Діагноз хворих – харчова токсикоінфекція та гострий 

гастроентероколіт, 24 з яких із діагнозом Salmonella enteritidis (з них 3 дітей).  

- 26.07.2013 в бістро “Маріо” по вул. Московська,7. Постраждало 8 осіб 

(дорослі) з  діагнозом “гострий гастроентерит”. У 2 осіб лабораторно 

підтверджено діагноз Salmonella enteritidis групи D. 

 



 На випадок виникнення осередку карантинних інфекцій (масові кишкові 

захворювання, холера, тощо передбачено розгортання госпітальної бази згідно з 

наказом управлінням охорони здоров'я ММР від 14.05.2013 р. №279-Л: 

 Холерний госпіталь: 

          - обл. інфекційна лікарня для дорослих - 110 ліжок; 

 - міська лікарня №1- 50 ліжок; 

 - обл. дитяча інфекційна лікарня - 20 ліжок. 

  Загалом - 180 ліжок, (резерв - 100 ліжок вузлова лікарня). 

  Провізорні відділення: 

 -  міська лікарня №1- 140 ліжок; 

 - обл. дитяча інфекційна лікарня - 80 ліжок; 

 - міська лікарня №3 - 200 ліжок; 

 - пологовий будинок №1 - 50 ліжок; 

 -  обласна психіатрична лікарня - 200 ліжок.  

  Загалом - 750 ліжок, (резерв обласний наркодиспансер  - 80 ліжок). 

 Ізолятори: 

 - санаторій “Південний” - 200 ліжок; 

  - санаторій “Дубки” - 200 ліжок; 

          - жіноча консультація №4 пологовий будинок №2  -50 ліжок. 

 Загалом - 450 ліжок. 

 

Інженерний захист. 

 

  Фонд захисних споруд м. Миколаєва складає 223 сховища, з них: 

 - 78 сховищ державної форми власності;   

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

  обласній  комунальній власності; 

     - 48   сховищ  приватної форми  власності.  

         Аналіз стану захисних споруд: 

  -  33 сховища утримуються без порушень вимог ДБН; 

 -  47 сховищ мають незначні порушення; 

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

64%. 

 Управління з питань НС та ЦЗН ММР постійно здійснює  контроль за 

утриманням захисних споруд ЦЗ згідно річного плану. За  2013  рік перевірено 

готовність 126 захисних споруд до використання за призначенням.  

 У 2013 р. підприємствами, установами та організаціями значно зменшено 

об'єм заходів  з приведення захисних споруд в готовність до використання за 

призначенням. Це пов'язано з обмеженим фінансуванням.           

         Виконано поточний ремонт захисних споруд: 

 1. Управлінням з питань НС та ЦЗН ММР у ЗС №52223 (пр - т Миру, 2 А) 

на суму 46 804,92 грн. 

 2.   Миколаївською філією ДП «Адміністрація морських портів України» 

Адміністрація Миколаївського морського порту  № 52027 (вул. Заводська, 23)   

на суму  18,067 тис. грн. 

         Розпорядженням КМУ  від 24 жовтня 2012 р. № 817-р «Про внесення змін 

до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 26 листопада 2008 р.           



№ 1473» термін проведення заходів з технічної інвентаризації  продовжено до 

2014 р. 

Згідно Кодексу цивільного захисту України, з метою здійснення 

контролю за наявністю та фактичним технічним станом захисних споруд, 

недопущення їх хаотичної реконструкції та переобладнання видано 

розпорядження міського голови від 19.12.13   № 294 р   «Про проведення  

технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту  м. Миколаєва у 

2014 р.» та План заходів з проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

ЦЗ м. Миколаєва у 2014 р., визначено загальний та персональний склад 

інвентаризаційної комісії. 

У 2013 р. проведено засідання міської інвентаризаційної комісії: 

- 21.03.2013 р., протокол № 5; 

- 10.09.2013 р., протокол № 6. 

 Станом на 01.12.13 отримано 4 свідоцтва про право власності на нерухоме 

майно та витяги про державну реєстрацію прав. 

    В 2014 рік передбачені кошти у міської цільової соціальної програмі  

забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2014-2016 роки на:   

       - утримання та приведення засобів колективного захисту в готовність до 

використання за призначенням на суму 850,00 тис. грн.  

       - проведення  технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту 

на суму 47,45 тис. грн.  

 

Відомості про хід проведення технічної інвентаризації 

ЗС ЦЗ  м. Миколаєва станом на 01.01.2014 р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Комунальна, 

в тому числі: 

97 74 1 8 83 41 84 

обласна 4 1 1 1 3 1 50 

міська 93 73 - 7 80 40 85 

Приватна 48 8  1 9 1 17 

Державна 78 54 4 3 61 1 76 

Всього 223 136 5 12 153 43 66 



 

 Регіональне відділення фонду Держмайна України по Миколаївській  

області, департамент ЖКГ ММР проводять заходи з присвоєння  окремих адрес 

ЗС ЦЗ. 

 Технічну інвентаризацію захисних споруд комунальної власності 

планується  закінчити у  2014 р.     

 Постійно надається методична допомога представникам ОГД з питань 

технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ, оформлення документації. 

  18 захисних споруд знаходяться у затопленому чи підтопленому стані, що 

унеможливлює проведення заходів з інвентаризації. Підземні води 

техногенного горизонту мають високу корозійну активність стосовно бетону, 

сталі, свинцю та алюмінію, що приводить до передчасних руйнувань і 

зниження експлуатаційного терміну інженерних мереж. 

 Підприємства, ЗС яких увійшли до статутних фондів, та частина 

підприємств, ЗС яких проходять згідно документів як підвали, відмовляються 

від проведення технічної інвентаризації – 38 захисних споруд ( 28 ОГД). 

                

 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. 

 З метою захисту території міста від підтоплення грунтовими водами та 

створення безпечних умов життєдіяльності населення в 2010 р. розроблено та 

затверджено рішенням міської ради від 02.09.10 № 48/17 “Програму ліквідації 

наслідків підтоплення території м.Миколаєва на період 2010-2015 роки”. 

 До Програми включені ділянки з найбільшим рівнем грунтових вод в   

мкр. Тернівка, Кульбакіне, Ш.Балка, Жовтневий, Ліски, сел.Горького, 

Залізничне селище. 

 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. 

 В останні роки на території міста Миколаєва спостерігаються значні 

зсувні та абразійні процеси. Основними ділянками міста, які зазнають руйнівної 

дії води є: 

 - мікрорайон Намив; 

 - мікрорайон Соляні, вул. Берегова в районі старого кладовища. 



 На території мікрорайону Намив берегова лінія розмивається водами 

Бузького лиману та грунт змивається зливовими водами. Щороку вода 

поступово забирає частину намивної території суші. Пісок вимивається та 

виникають обриви. На підході до причалу грунт під асфальтовим покриттям 

частково вимитий, покриття порушується, рух для людей є небезпечним. 

Ймовірний ризик виникнення надзвичайних ситуацій. 

 Розроблено  робочий проект з берегоукріплювальних робіт на даній 

ділянці, який включає будівництво підпірної стіни довжиною  930 м та 10 бунів. 

Для будівництва берегоукріплювальних споруд по вул. Лазурна необхідні 

кошти в сумі 12 500 тис. грн. 

 Внаслідок ерозійних процесів та підмивання річкою П.Буг схилів 

лівого берега відбувається їх руйнування в мікрорайоні Соляні, в тому числі в 

районі існуючого старого кладовища по вул. Береговій. З метою запобігання 

подальшого руйнування берегів та обрушення грунту у місці поховань 

необхідно виконати роботи по збору та відведенню поверхневого стоку з 

території кладовища, укріплення берегів. Розроблено  робочий проект з 

берегоукріплювальних робіт на даній ділянці, який включає будівництво 

підпірної стіни довжиною 132 м та 8 водоприймальних колекторів.   

 Для виконання берегоукріплювальних робіт по вул.Берегова необхідно 

кошти в сумі 1 646,6 тис. грн. 

 В зв’язку з великою вартістю заходів щодо ліквідації наслідків 

підтоплення в м.Миколаєві вирішити цю проблему можливо тільки 

комплексно, за допомогою держави. 

  

Підготовка керівного та командно-начальницького складу,  

формувань, інших груп населення. 

 

 Підготовка керівного та командно-начальницького складу, формувань, 

інших груп населення, 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 

2013р.”,  затверджених  першим заступником голови облдержадміністрації від 

17.01.13,  з врахуванням вимог постанов КМУ від 26.06.2013 №№ 443, 444, 

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

 Функціональне навчання осіб керівного складу ЦЗ та інших 

управлінських кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері 

цивільного захисту здійснювалось в мережі підрозділів навчально-методичного 

центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області.  

В окремих випадках, за замовленням керівників ОГД, заняття проводились на 

учбово-матеріальній базі підприємств: ДП „НАРП”, УМГ “Харківтрансгаз”, 

ПАТ „Сан Ін Бев Україна”, ТОВ МСП “Ніка-Тера”, ПрАТ “Фрост”, ТОВ 



“Миколаївський тепловозоремонтний завод”, “Управління національного банку 

України в Миколаївській області” та інших, з виїздом майстрів виробничого 

навчання до місця розташування замовника.       

 План комплектування обласних курсів слухачами на 2013 р. виконано на  

83% (у 2011 р. -83%, 2012 р. - 94%). 

 Виконання по районам міста (у дужках — за 2012 р.): 

Заводський р-н – за планом 126 чол.(100), навчались – 123 чол. (98%);  

Корабельний р-н – за планом 76 чол.(47), навчались – 46 чол. (61%);  

Ленінський р-н – за планом 141 чол.(169), навчались – 89 чол. (63%);  

  Центральний р-н – за планом 127 чол.(115), навчались – 130 чол. (102%). 

 Підвищення кваліфікації кадрів за категоріями навчаємих на обласних 

курсах  в місті здійснили: 

 - керівний склад – заплановано 259 чол., навчались - 240 чол. (93%); 

 - управлінський склад – заплановано 149 чол., навчались -100 чол. (67%); 

 - фахівці – заплановано 62 чол., навчались - 48 чол. (77%). 

     Стан справ з навчання керівного складу і фахівців ЦЗ на високому рівні 

підтримується у Центральному районі: 2012 р. 97%, 2013 р. - 102%  при 

збільшенні кількості наданих заявок.  

 Покращено роботу з відбору заявок на навчання від підприємств, установ 

та організацій та контроль за їх виконанням у Заводському районі. 

 Гірше стан справ щодо  здійснення контролю та проходження навчання за 

наданими заявками відмічається у Корабельному та Ленінському районах. 

 План комплектування  слухачами  міських  курсів  м.Миколаєва НМЦ ЦЗ 

та БЖД Миколаївської області (далі — міські курси) у 2013 р. виконано на 98% 

(2011 р. - 87%,  2012 р. - 93%). 

 Виконання по районам міста (у дужках — за 2012 р.): 

Заводський р-н – за планом 203 чол.(310), навчались – 193 чол. (96%);  

Корабельний р-н – за планом 126 чол.(104), навчались – 127 чол. (101%);  

Ленінський р-н – за планом 184 чол.(276), навчались – 187 чол. (102%);  

  Центральний р-н – за планом 198 чол.(208), навчались – 196 чол. (99%). 

 Управління освіти – за планом 111 чол.(152), навчались – 102 чол. (92%). 

 Підвищення кваліфікації за категоріями на міських курсах здійснили: 

 - управлінський склад – заплановано 456 чол., навчались -443 чол. (97%); 

 - фахівці – заплановано 366 чол., навчались - 362 чол. (99%). 

 У порівнянні з 2012 р.  значне зменшення кількості наданих заявок для 

проходження навчання на міських курсах відбулось:  Заводський  район на 

35%, Ленінський район на 33%. управління освіти ММР на 17%, відсоток їх 

виконання забезпечено на належному рівні. У кращий бік стан справ щодо 

організації надання заявок на навчання та їх виконання відмічається у  

Корабельному та  Центральному районах.  

 Всього за місто на обласних та міських курсах пройшли навчання 1193 

чол. (2012 р. - 1386 чол.)  за категоріями: 

 - керівний склад – заплановано 259 чол., навчались - 240 чол. (93%); 

 - управлінський склад – заплановано 605 чол., навчались - 543 чол. (90%); 

 - фахівці – заплановано 428 чол., навчались - 410 чол. (96%). 

 Підготовка працівників підприємств, установ та організацій всіх форм 

власності,  які не входять до складу невоєнізованих формувань, здійснювалась 



на об'єктах у період підготовки та проведення навчань, тренувань ЦЗ та 

планових занять у складі навчальних груп, з урахуванням специфіки 

виробництва. 

 За результатами підсумкової перевірки стану ЦЗ м.Миколаєва, проведеної 

управлінням з питань НС та ЦЗН ММР у листопаді 2013 р., організацію роботи 

з підготовки, перепідготовки керівного складу і фахівців ЦЗ, навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях на перевірених ОГД оцінено: 

 1. „Відповідає вимогам”:   МС ЗОШ-інтернат№ 2 (Ковтун А.В.), МД 

експериментальне протезно-ортопедичне підприємство (Руснак Л.О.),  

Миколаївська обласна інфекційна лікарня (Бут В.Я.), КУ “Миколаївський 

зоопарк” (Топчий В.М.), Миколаївський професійний машинобудівний ліцей 

(Матвійчук О.А.), Миколаївський НУ ім.В.О.Сухомлинського (Будак В.Д.), ГУ 

статистики в Миколаївській області (Зацаринський П.Ф.), КП ММР 

“Миколаївелектротранс”.   

 2. „Обмежено відповідає вимогам”:   ТОВ “Ойлтранстермінал” (Лінік 

П.М.), СГ ТОВ “Вікторія”(Ліптуга О.І.), обласна лікарня відновного лікування 

(Сметюк О.А.), КЗ ММР “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 

(Яценко Ю.А.), ВПУ № 21 м.Миколаєва (Сиповатський І.М.). 

 3. “Не відповідає вимогам”: МФ ЧП “Таврія плюс” (Шнайдрук О.О.), 

ДП “Миколаївський бронетанковий завод” (Кисільов В.О.), ПрАТ 

“Інпроектсервіс”(Фастовець К.В.). 

 Для порівнювання показників проведеної роботи у 2013 р. з результатами 

перевірок 2-х минулих років наводяться наступні дані:  

  

 1. Оцінку “Відповідає вимогам” отримали: 

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

 - у 2012 р. - 71% ОГД від перевірених; 

 - у 2013 р. - 50% ОГД від перевірених; 

  

 2. Оцінку “Обмежено відповідає вимогам” отримали: 

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

 - у 2012 р. - 29% ОГД від перевірених; 

 - у 2013 р. - 31% ОГД від перевірених; 

  

 3. Оцінку “Не відповідає вимогам” отримали: 

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

- у 2012 р. - 0% ОГД від перевірених; 

- у 2013 р. - 19% 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 консультаційних пунктів з питань ЦЗ, при 

проведенні навчань, тренувань ЦЗ 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 2013 р. управлінням з питань НС та ЦЗН ММР, підприємствами, 

установами та організаціями міста виготовлено та розповсюджено 163733 шт. 

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

Міськими курсами, протягом року, організовано щотижневе розміщення 

пам'яток у 48 номерах рекламної газети “Маклер” та оголошення їх через 

об'єктові системи оповіщення на автовокзалах і ринках міста. Такі ж пам'ятки  

розміщувалися у громадському комунальному елекротранспорті. 

 Фахівцями  міських курсів протягом року здійснено 7 виступів на 

телеканалі “ТАК-ТV”, в загальнодержавному журналі “Основи захисту 

Вітчизни” розміщено 12 статей за тематиками цивільного захисту населення. 

Філією ПАТ «Миколаївобленерго» м.Миколаєва у засобах масової 

інформації щомісяця розміщувалися пам'ятки для населення з питань 

електробезпеки. Працівниками філії передано в навчальні заклади для учнів 

молодших класів 13830 примірників буклетів “Абетка електробезпеки”. 

Фахівцями міського територіального центру соціального обслуговування 

департаменту праці та соціального захисту населення ММР розроблено і 

розповсюджено серед підопічних 510 екз. пам'яток і буклетів з питань безпеки 

життєдіяльності: “Корисні номери”, “Рекомендації рятувальників”, 

розповсюджено 5000 пам'яток, отриманих від управління з питань НС та ЦЗН 

ММР. 

Департаментом  житлово-комунального  господарства  ММР організовано  

виготовлення  та  розповсюдження  пам’яток для  населення:  “Обережно — 

амброзія  полинолистна!”,   “Реєстрація  домашніх  тварин — собак  та  котів”    

у  кількості   20 тис.шт.   

Згідно Плану заходів органів управління щодо підвищення готовності 

цивільного захисту (ЦО) м.Миколаєва на 2013 р. фахівцями управління з 

питань НС та ЦЗН ММР і міських курсів проведено планову перевірку стану 

просвітницько-інформаційної роботи серед населення щодо дій у НС на 9 

консультаційних пунктах з питань ЦЗ при житлово-експлуатаційних 

підприємствах міста. 

 Кращими з організації роботи КП ЦЗ визначені: 

 - ЖЕК №№ 10, 14 ЖКП ММР “Південь” 

 - ЖКП ММР “Бриз”, дільниця № 3 

 - КП ДЕЗ “Корабел” 

 В гірший бік відмічається стан  організації  роботи на консультаційному 

пункті з питань ЦЗ КП СКП “Гуртожиток” (Корабельний район). 

  Основні недоліки, виявлені в ході проведення  перевірки: 

 - недостатність технічних засобів навчання 

 - не всі начальники та інструктори КП ЦЗ пройшли навчання на міських 

курсах ЦЗ 

 - зміст інформаційно-довідкових куточків окремих КП ЦЗ потребує 

оновлення. 

 Підготовка учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладах з питань особистої безпеки в умовах загрози та виникненні НС, 

користування засобами захисту від її наслідків, вивчення правил пожежної 

безпеки та основ цивільного захисту, здійснювалась в рамках вивчення 

предметів “Основи здоров'я” та “Захист Вітчизни”. 



 Практичне закріплення знань,  отриманих учнями протягом навчального 

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

цивільної оборони”.  

 З метою відпрацювання єдиної методики проведення “Дня ЦО” на базі 

міських курсів проведені інструкторсько-методичні заняття щодо організації та 

проведення зазначеного заходу з представниками всіх ЗОШ міста. 12 квітня на 

базі опірних шкіл в кожному районі проведені показові заняття. 25 квітня “День 

ЦО” проведено у всіх навчальних закладах професійно-технічної та загальної 

освіти. В заході прийняли участь 37636 учнів та 8631 осіб педагогічного складу. 

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

  Заводський район: 

 - ЗОШ № 17 – НЦЗ Панченко А.Г., ЗОШ № 34 – НЦЗ Дундалевич Л.Л. 

Корабельний район: 

 - ЗОШ № 14 – НЦЗ Джуган Л.Л., ЗОШ № 54 – НЦЗ Звоник О.В. 

 Ленінський район: 

 - ЗОШ № 20 – НЦЗ Бакаляр О.В., ЗОШ № 42  – НЦЗ  Бондарева Л.Л. 

 Центральний район: 

 - ЗОШ № 60 — НЦЗ Боярська Н.О. 

 - Перша українська гімназія ім.М.Аркаса  – НЦЗ Бережний С.В. 

 У квітні на базі міських курсів проведено інструкторсько-методичні 

заняття щодо підготовки та проведення “Тижня безпеки дитини” з керівним 

складом дошкільних  навчальних закладів. У період з 13 по 17 травня в 

кожному районі проведені показові заняття. 20-24 травня “Тиждень безпеки 

дитини” проведено в 78 ДНЗ міста, участь прийняли 16072 вихованців. 

 Кращими з організації підготовки та проведення  вищевказаного заходу 

визначені:   

 Заводський район:  

 - ДНЗ № 52 - (Січева-Целіщева Т.Н.),  ДНЗ № 117 (Гераніна Т.О.) 

 Корабельний район: 

 - ДНЗ № 130 - (Зазелентінова Л.В.),  ДНЗ № 132 - (Жир Н.В.) 

  Ленінський район: 

 -  ДНЗ № 82 - (Богун Л.В.), ДНЗ № 127 - (Крупенкова С.Г.)   

 Центральний район: 

 -  ДНЗ № 12 - (Вецало І.Є.), ДНЗ № 87  (Крот Л.І.)    

 Позитивно відмічаються проведені заходи з вищевказаного питання у 

приватних навчальних закладах ЗОШ “Гіпаніс-ЕОС”, “Ор Менахем” та ДНЗ 

“Гранд Гіпаніс”, “Хая Мушка”. 

 Активну участь у підготовці та проведенні Дня цивільної оборони і 

“Тижня безпеки дитини” в навчальних закладах прийняли фахівці міських 

курсів. 

 Підводячи підсумки з проведеної роботи можливо зробити висновки, що 

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

верств населення виконані.  

 

Аналіз надзвичайних ситуацій і подій. 

 

 У 2013 році на території міста Миколаєва виникло:  



1. Надзвичайних ситуацій — 2 (2012р. - 1) за кодом 20721 “НС, пов'язана з 

небезпечною інфекційною хворобою (групові випадки)”. 

Внаслідок порушення санітарно-гігієнічного режиму та  технології 

приготування  страв сталось групове захворювання людей: 

- 19.05.2013 в закусочній ”Кебаб+” (ФОП Бороздіна Д.В.). Постраждало 39 

осіб (з них 8 дітей), госпіталізовано 28 осіб (з них 8 дітей) у стані середньої 

ступені важкості. Діагноз хворих – харчова токсикоінфекція та гострий 

гастроентероколіт, 24 з яких із діагнозом Salmonella enteritidis (з них 3 дітей).  

- 26.07.2013 в бістро “Маріо” по вул. Московська,7. Постраждало 8 осіб 

(дорослі) з  діагнозом “гострий гастроентерит”. У 2 осіб лабораторно 

підтверджено діагноз Salmonella enteritidis групи D. 

 

2. Подій:  - 84 (2012р. - 103), в тому числі: 

-  на водних об’єктах —  26    (2012р. - 33) ;   

 

3. Пожеж: - 750 (2012р. - 925) 

 

Загинуло на подіях та пожежах  -  38 осіб,  з них:  

- на пожежах  – 22 (2012р. - 11);  

- на воді — 15 (2012р. - 24). 

- інші — 1. 

 

Врятовано на подіях та пожежах  -  141 осіб,  з них:   

- на пожежах — 107 (2012р. - 45);  

        - на водних об'єктах — 11 (2012р. - 7), в т.ч. 6 — (10 взвод ДВГРЗ);  

        - на подіях — 23  (10 взвод ДВГРЗ) 

  

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 відповідного 

рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 31.08.01 № 719. 

Міський резерв розміщено на території аварійно-рятувальної служби за 

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

резерву здійснювалось з міського бюджету за рахунок фінансування заходів 

„Міської цільової соціальної програми 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 508784 грн., з них: 

 - будівельні матеріали на суму – 270262 грн.; 

 - паливомастильні матеріали на суму – 92458 грн. 

 - інше обладнання  на суму - 146064 грн. 

 Видано матеріалів з матеріального резерву міста на суму 95543 грн., 

поповнено на 124987 грн.: 



 З метою виконання невідкладних заходів з попередження та ліквідації  

НС у 2013 році резервний фонд міста передбачався у сумі 1 млн.грн. Кошти 

резервного фонду не використовувались.  

 

Підсумкова перевірка стану цивільного захисту у 2013 р. 

  

 В період з 05 по 28 листопада 2013 р., згідно з наказом начальника 

цивільного захисту міста від 02.10.13 № 4 здійснена підсумкова перевірка стану 

цивільного захисту і готовності до дій у випадку виникнення НС об'єктів 

м.Миколаєва.  

 До перевірки залучались 16 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; 

 - недостатньо організоване навчання керівного та командно-

начальницького складу на міських курсах м.Миколаєва та навчально-

методичному центрі цивільного захисту  та безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області; 

 - слабке матеріально-технічне оснащення особового складу 

невоєнізованих формувань. 

 Серед перевірених підприємств кращих результатів досягли: 

 - спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2 — НЦЗ Ковтун А.В. 

 - головне управління статистики у Миколаївській області — НЦЗ 

Зацаринський П.Ф. 

 - КУ “Миколаївський зоопарк” - НЦЗ Топчий В.М. 

 - Миколаївський професійний машинобудівний ліцей — НЦЗ     

Матвійчук О.А. 

 - Миколаївська обласна інфекційна лікарня — НЦЗ Бут В.Я. 

 

Неорганізовано цивільний захист персоналу підприємств: 

- СГ ТОВ “Вікторія” - НЦЗ Липтуга О.І. 

- ПрАТ “Інпроектсервіс” - НЦЗ Фастовець К.В. 

Аналіз  діяльності органів управління ЦЗ, його  сил і засобів, свідчать про 

те, що основні вимоги, визначені у розпорядженні міського голови від 10.01.13 

№ 6 р „Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки 

цивільного захисту м. Миколаєва на 2013 рік”, в цілому виконано. 

 

Основні завдання на 2014 рік. 

 

Головним завданням з підготовки Миколаївської міської ланки 

Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 



захисту на 2014 рік вважати забезпечення її готовності до дій за призначенням 

у мирний час, в особливий період та в умовах   можливих терористичних 

проявів.   

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на: 

- забезпеченні готовності органів управління цивільного захисту, 

підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і    

реагування на надзвичайні ситуації; 

- забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів 

профільних програм і заходів цивільного захисту;  

- створенні, збереженні та раціональному використанні резерву 

матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації; 

- розвитку створеного потенціалу засобів захисту населення;  

- підтриманні в готовності до використання технічних засобів оповіщення 

(управління) цивільного захисту; 

- створення міської централізованої системи оповіщення цивільного 

захисту; 

- розробленні та забезпеченні реалізації програм та планів заходів у сфері 

цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки; 

- підготовці керівного складу, органів управління та сил ЦЗ і населення 

до дій в умовах загрози та виникнення можливих 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, вважати одним із пріоритетних завдань органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм 

власності і підпорядкування. 

 

 

 

Начальник управління       О.А.Герасіменя 


