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УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
вул. Адміральська 14, м.Миколаїв, 54001, тел.37-36-14, факс 37-36-17, E-mail: upr-ns@mksat.net, код ЄДРПОУ 25696764

___________ № ___________________

На № ________________від__________

Аналіз
діяльності органів управління та сил ЦЗ м.Миколаєва
за 2016 р.
Діяльність органів управління та сил ЦЗ м.Миколаєва в 2016 р.
спрямовувалась на забезпечення виконання розпорядження Миколаївської
обласної державної адміністрації від 24.02.2016 № 58-р «Про основні завдання
цивільного захисту Миколаївської області на 2016 рік» та розпорядження
міського голови від 21.12.2015 № 303р “Про планування та реалізацію
основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м.Миколаєва на
2016 рік”.
Головним завданням з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на
2016 рік вважалося розроблення конкретних завдань та заходів щодо реалізації
державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення
і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час та в особливий
період.
Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосереджувались на:
- забезпеченні готовності до дій Миколаївської міської ланки
Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту (далі – ЄДС ЦЗ);
- проведенні попереджувальних заходів у сфері захисту населення,
техногенної та пожежної безпеки, з метою зниження ризиків виникнення
надзвичайних ситуації (далі – НС) та зменшення людських і матеріальних
втрат;
- розвитку створеного потенціалу засобів захисту населення, накопичення
матеріальних резервів, призначених для попередження та ліквідації НС;
- підтриманні у постійній готовності міської системи централізованого
оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її
модернізації та забезпечення функціонування;
- забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів заходів
цивільного захисту;
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- розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на безаварійне
функціонування потенційно небезпечних об’єктів, систем життєзабезпечення
міста;
- підготовці та навчанні осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ.
Виконання заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної
політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування
на них, вважалося одним із пріоритетних завдань органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм
власності і підпорядкування.
Планування попереджувальних заходів.
Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту в м.Миколаєві
протягом 2016 року здійснювалась відповідно завдань, визначених:
- розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації від
24.02.2016 № 58-р «Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської
області на 2016 рік»;
- розпорядженням міського голови від 21.12.2015 № 303р “Про
планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного
захисту м.Миколаєва на 2016 рік”;
З метою забезпечення гарантованого рівня захисту населення,
запобіганню виникненню НС у 2016 році прийнято розпорядження міського
голови:
- від 18.01.2016 № 10р “Про Миколаївську міську ланку територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської
області”;
- від 25.08.2016 № 213р “Про організацію робіт ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру місцевого
рівня”;
- 09.12.2016 № 344р “Планування та реалізацію основних завдань і
заходів цивільного захисту м.Миколаєва на 2017 рік”;
- від 23.12.2016 № 356р “Про спеціалізовані служби цивільного захисту
Миколаївської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Миколаївської області”.
В місті працювала “Міська цільова соціальна програма забезпечення
цивільного захисту м.Миколаєва на 2016 рік”.
Відповідно до міської цільової соціальної програми забезпечення
цивільного захисту м.Миколаєва на 2016 рік з міського бюджету використані
кошти у сумі 9 751 421 грн.
На кошти, передбачені у Програмних заходах, поновлено міський
матеріальний резерв, поліпшено стан системи оповіщення міста, виконувались
першочергові заходи з аварійно-рятувального обслуговування, придбано
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спеціальний аварійно-рятувальний автотранспорт, обладнання, засоби
індивідуального захисту органів дихання та проведено ремонт захисних споруд
(ЗС) ЦЗ.
Для зниження рівня загибелі соціально незахищених верств населення від
переохолодження в зимовий період, згідно розпорядження міського голови від
02.11.2015р №254р «Про організацію місць тимчасового перебування для
бездомних осіб на осінньо-зимовий період 2015-2016 років», з 30.12.2015 року
для недопущення загибелі людей від переохолодження функціонував пункт
обігріву та ночівлі для бездомних громадян за адресою пр. Миру, 2-А. До
пункту звернулося 128 осіб.
Департаментом праці та соціального захисту ММР розгорнуто 5 пунктів
обігріву, харчування та видачі теплого одягу і взуття. Адміністраціями районів
ММР організовано 6 пунктів обігріву.
На період низьких температур структурними підрозділами Департаменту
праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради створювались
5 додаткових робочих груп соціального патрулювання, вказаними групами
проведено 76 рейдів територією міста. У ході рейдів виявлено 166 осіб без
визначеного місця проживання, яким надано інформацію про міста харчування та
пункту обігріву та ночівлі, про можливість та порядок отримання послуг Центру
реінтеграції. Із вказаних осіб – 16 зараховано до Центру, 2 особам викликана
швидка допомога та госпіталізовано до стаціонару, інші скористалися
можливостями пункту обігріву та ночівлі.
В період погіршення погодних умов 6-8 січня (сильний мокрий сніг, сніг
з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледиця та сніговий накат, вітер до15-20
м/сек) та починаючи з 16 січня 2016 року (дуже сильний сніг, налипання
мокрого снігу, ожеледиця, сильна хуртовина, снігові замети та сніговий накат,
вітер 17 – 22м/с, місцями 25-28м/с., зниження температури повітря до 20-23
морозу) виконувались наступні заходи.
05.01.2016, 06.01.2016, 15.01.2016, 17.01.2016 через мережу кабельного
телебачення МКТВ (бігучою строкою), вуличні гучномовці та ефірне мовлення
“Ера FM” здійснювалась передача штормового повідомлення.
Рішенням позачергового засідання комісії з питань ТЕБ і НС м.Миколаєва
(протокол №3 від 17.01.2016) було заборонено проїзд по місту Миколаєву
транзитного великовантажного транспорту, крім пасажирського, з 9:00
17.01.2016 до 06:00 18.01.2016.
Рішенням позачергового засідання комісії з питань ТЕБ і НС м.Миколаєва
(протокол №4 від 18.01.2016) було продовжено заборону проїзду по місту
Миколаєву транзитного великовантажного транспорту, крім пасажирського, з
9:00 18.01.2016 до 07:00 20.01.2016.
З 20.01.2016 проїзд по м. Миколаєву для транзитного транспорту став
вільний.
КП “ЕЛУ автодоріг” на розчистку авто доріг щоденно залучалось від 23
до 30 од. спецтехніки, використано піщано-сольової суміші 2792 тон, солі 740,3
тон
Від підприємств міста залучалось від 42 до 75 од. техніки.
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Від МКП “Миколаївводоканал” працював трактор Т-150 для евакуації
транспорту зі снігових заметів. Всього було визволено зі снігових заметів 19
великовантажних автомобілів, 2 тролейбуси та 3 пасажирських мікроавтобуси.
10 взводом ДВГРЗ ДСНС України виконані роботи:
- усунення небезпечних бурульок на наледі за 23 адресами;
- очищено від снігу дах Миколаївського театру ляльок та дахи трьох ДНЗ;
- проведено ліквідацію наслідків обвалу покрівлі та пошкодження
тепломереж будівлі вечірньої школи №5 (вул. Маршала Василевського, 40А,
провал 10Х15 м) та Миколаївського професійного ліцею торгівлі та
ресторанного сервісу (вул. Маршала Василевського, 40/8, провал 5Х10 м).
Альпіністським способом виконані роботи з усунення наледі та снігу з
аварійної покрівлі вечірньої школи №5
- очищено даху від снігу, який призвів до зруйнування шатрового даху
житлового будинку по вул. Образцова,6. 7 осіб тимчасово відселені до
гуртожитку за адресою: вул Парижської комуни 26/2, решта мешканців (6 осіб)
проживають у родичів.
Департаментом ЖКГ ММР організовані роботи щодо розчистки
прибудинкових територій. Залучалось близько 900 дворових працівників. За
період з 17.01.2016 по 27.01.2016 житлово-експлуатаційними підприємствами
використано близько 113, 2 т протиожеледної суміші (у тому числі 111,53 т піску
та 1,67 т солі).
З 22.01.2016 розпочато вивіз снігу та наледі з території міста до кар’єру у
Мішково-Погорілово, мкр-н Намив (за будинком по вул. Червоних
Майовщиків, 33) та вул. Променева (мкр-н Тернівка).
На засіданні комісії з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва протокол №17 від
15.11.2016 року розглянуто питання “Про стан готовності сил та засобів до дій
в складних погодних умовах зимового періоду” та затверджено “План
організаційних і практичних заходів щодо підвищення готовності суб'єктів
забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва до дій в складних погодних
умовах осінньо-зимового періоду 2016-2017 років”.
Розпорядженнями голів адміністрацій районів ММР визначено перелік
вулиць для розчищення від снігу, погоджені розрахунки виділення техніки, в
тому числі додаткової, з розрахунку:
- адміністрація Інгульського району (№108р від 27.09.2016) - 32 од. від 10
організацій;
- адміністрація Заводського району ММР (№155р від13.10.2016) - 15 од.
від 8 організацій;
- адміністрація Корабельного району ММР (№178р від 27.10.2016) - 18 од.
від 9 організацій;
- адміністрація Центрального району ММР (№94р від 10.11.2016) - 13 од.
від 5 організацій.
Всього: 78 од. від 33 організацій.
Протягом доби 15 грудня 2016 року в місті Миколаєві прошли опади в
вигляді снігу. За данними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології
станом на 08.00 год. висота снігового покриву склала 4 см.
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Від КП “ЕЛУ автодоріг” задіяно для роботи по очищенню доріг 13 одиниць
техніки. Використано піщано-сольової суміші 16 тон, солі 156 тон.
Комунальні служби, підприємства міста проводили очистку другорядних
вулиць та внутрішньодворових проїздів, проїздів до лікувальних закладів,
закладів освіти, місць масового скупчення людей. Житлово-експлуатаційними
підприємствами міста задіяно для розчистки тротуарів та прибудинкових
територій 652 двірника.
Магістральні автодороги,
внутрішньоквартальні проїзди були вільні,
пасажирський автотранспорт, електротранспорт здійснювали перевезення в
звичному режимі.
За добу ліквідовано дві події:
- трактором Т-150 від КП “Миколаївелектротранс” виконані роботи з
розблокування затору по вул. Очаківській, який був спричинений двома
великовантажними автомобілями;
- 10 взводом ДВГРЗ ДСНС України із залученням автовежі КП “ГДМБ”
ліквідовано аварійну ситуацію по пр. Центральному 23, де тополя обвалилася на
сусіднє дерево із загрозою подальшого падіння.
Управлінням з питань НС та ЦЗН ММР на офіційному веб-порталі міської
ради постійно висвітлюється інформація про небезпечні явища.
На виконання “Плану заходів органів місцевого самоврядування щодо
пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків у 2016 році на
території міста Миколаєва” протокол комісії ТЕБ і НС м. Миколаєва № 16 від
25.12.2015 відпрацьовані наступні заходи:
Уточнено “План реагування органів управління та сил ЦЗ м. Миколаєва
при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру” з додатком до нього “План дій органів управління і сил ЦЗ з
попередження та зниження наслідків повені та підтоплення населених пунктів
м. Миколаєва”. Планами визначено порядок взаємодії органів управління,
регламент зв'язку, інформування, оповіщення у разі виникнення НС та
виконання робіт з ліквідації наслідків паводку, пропуску льодоходу
Адміністраціями районів ММР визначені об’єкти життєзабезпечення
населення, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ
(підтоплення, затоплення).
Рішенням міськвиконкому визначені завдання щодо підготовки міського
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр., узгоджено
оперативний план дій, направлених на локалізацію і ліквідацію можливих
аварій на системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання міста.
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.
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КП “ЕЛУ автодоріг” створено аварійну службу на понтонній переправі на
п-острів “Аляуди” для пропуску льодоходу на р. Інгул.
Для проведення криголамних робіт та прискорення пропуску льодоходу
узгоджено питання щодо залучення плавзасобів від ТОВ “Марконі”.
Управлінням з питань НС та ЦЗН ММР відкориговано відомість про
наявність техніки та механізмів на об'єктах міста Миколаєва.
Приведено в
готовність відкачувальну техніку підприємства КП “Миколаїводоканал”, а
саме: трактори ЮМЗ-6 з відкачувальним насосом
С-245 - 9шт., спец.
автомашини КО - 2шт., мулові насоси - 2шт., пересувні відкачувальні насоси
марки “Гном” -8 шт.
Для поліпшення інформаційного забезпечення населення міста
затверджено спільні інструкції з директорами 6-ти теле- і радіомовними
компаніями розташованими на території міста про порядок оповіщення
населення при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій по каналах
телебачення і радіомовлення.
Департаментом ЖКГ ММР придбано 3 од. важких тракторів з відвалами
Харківського тракторного заводу, які передані КП “ЕЛУ автодоріг”; закуплено
2 екскаватори-навантажувачі, які передані КП “Миколаївська ритуальна
служба”, 2 бульдозери гусеничні, які передані КП “Миколаївкомунтранс”,
евакуатори з маніпулятором, який передано КП “Миколаївелектротранс”;
закуплено 5 од. екскаваторів-навантажувачів, які передані житловоексплуатаційним підприємствам міста.
Управлінням з питань НС та ЦЗН ММР для оперативної роботи аварійнорятувального підрозділу придбано спеціальний автомобіль підвищеної
прохідності.
Створено міський матеріальний резерв, призначений для запобігання та
ліквідації надзвичайних ситуацій, на суму 1412004,0 грн. та резервний фонд
міста у сумі 1670 тис.грн.
Для забезпечення заходів, спрямованих на захист населення, протягом
2016 року управлінням підготовлено 7 доручень та 16 розпоряджень міського
голови, 34 рішення міськвиконкому, 2 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.
Протягом 2016 року проведено 20 засідань комісії - 8 чергових та 12
позачергових, на яких розглянуто 21 планове та 38 позапланових питань,
схвалено 6 планів заходів. По всім питанням прийнято відповідні рішення.
За зверненням Комісії прийнято 22 рішення виконкому щодо виділення
матеріалів з матеріального резерву м. Миколаєва (на суму 1,2 млн.грн.) та 2
рішення виконкому щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету міста
(830 тис.грн.).
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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.
Питання, які розглядались
№
з/п

Дата
Протокол
проведення
№

Питання, що розглядалися

1

05.01.16
позачергове

1

Про погіршення погодних умов на території
Миколаєва.

міста

2

16.01.16
позачергове

2

Про погіршення погодних умов на території
Миколаєва.

міста

3

17.01.16
позачергове

3

Про погіршення погодних умов на території
Миколаєва.

міста

4

18.01.16
позачергове

4

Про хід ліквідації наслідків складних погодних умов на
території міста Миколаєва.

5

26.01.16
позачергове

5

Про хід ліквідації наслідків складних погодних умов на
території міста Миколаєва.

6

08.02.16
позачергове

6

Про руйнування даху та фасаду будівлі по вулиці
Пушкінська, 11.

7

25.02.16

7

Підведення підсумків роботи органів управління та сил
цивільного захисту м. Миколаєва за 2015 рік.

8

25.02.16

7

Про готовність органів місцевого самоврядування щодо
пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків
у 2016 році на території міста Миколаєва.

9

25.02.16

7

Про стан аварійно-рятувального обслуговування території
та об’єктів міста.

10

25.02.16

7

Про руйнування даху житлового будинку по вул.
Дмітрієва, 43/2, в наслідок складних погодних умов
18.01.2016 року

11

23.03.16

8

Про забезпечення пожежної безпеки в пожеженебезпечний
весняно-літній період 2016 року на об’єктах та території м.
Миколаєва.

12

23.03.16

8

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

13

23.03.16

8

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

8
14

23.03.16

8

Про виявлення ДІВ на території міста.

15

23.03.16

8

Про забезпечення житлом мешканців житлового будинку
по вул. Лазурна, 40, які постраждали внаслідок НС.

16

23.03.16

8

Про припинення газопостачання житлового будинку за
адресою вул. Дунаєва, 63

17

08.04.16
позачергове

9

Про стан будівлі по вул. Велика Морська, 45.

18

08.04.16
позачергове

9

Про утилізацію низькоактивних радіоактивних відходів
виявленних на території міста

19

21.04.16

10

Про підготовку місць відпочинку та пляжів до початку
купального сезону 2016 року та прийняття заходів щодо
попередження загибелі людей на воді.

20

21.04.16

10

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

21

21.04.16

10

Про заходи виконавчих органів місцевого самоврядування,
установ та організацій щодо забезпечення санітарного та
епідемічного
благополуччя
дітей
та
підлітків
організованих колективів у літній період 2016 року.

22

21.04.16

10

Про часткове руйнування приватного житлового будинку
по вул. 5 Воєнна (Ворошилова), 42.

23

21.04.16

10

Про заходи щодо забезпечення протипожежного захисту
природних екологічних систем.

24

21.04.16

10

Про результати інспекторської перевірки реалізації заходів
державної політики у сфері захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, цивільного захисту, стану і організації роботи з
питань пожежної безпеки, готовності органів управління
та сил реагування до дій при загрозі або виникненні
надзвичайних ситуацій у місті Миколаєві

25

12.05.16
позачергове

11

Про заходи щодо запобігання виникнення надзвичайної
ситуації пов’язаної з виявленням радіоактивних речовин

26

12.05.16
позачергове

11

Щодо заходів, спрямованих на попередження нещасних
випадків і надзвичайних ситуацій на водних об'єктах

27

23.06.16

12

Про заохочення членів ГО “Федерація
діяльності та спорту Миколаївської області”.

28

23.06.16

12

Про стан джерел протипожежного водопостачання на
території м.Миколаєва.

29

23.06.16

12

Про підтоплення окремих
ґрунтовими водами.

30

23.06.16

12

Про стан полігону ТПВ

31

23.06.16

12

Про додержання вимог правил техногенної та пожежної
безпеки на АГЗС ТОВ “Нікюжгаз” та ТОВ “Активгаз Юг”.

32

23.06.16

12

Про стан будівлі по вул. Велика Морська, 45.

територій

підводної

м. Миколаєва

9
33

23.06.16

12

Аналіз виконання протокольних рішень комісії за І
півріччя.

34

23.06.16

12

Про надання допомоги ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” у
підготовці котелень та теплових мереж, які належать
територіальній громаді м.Миколаєва, до опалювального
сезону.

35

18.08.16

13

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

36

18.08.16

13

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

37

18.08.16

13

Результати спостережень за технічним станом будівельних
конструкцій житлового будинку № 35 по вул. Озерна
(Червоних Майовщиків) (Протокол засідання Комісії від
25.12.2015 № 16).

38

18.08.16

13

Про стан житлового будинку по вул. Громадянській, 11.

39

18.08.16

13

Про стан житлового будинку по вул. Набережній, 25/2.

40

18.08.16

13

Про запобігання травмування людей на водній акваторії
пляжу “Чайка”.

41

18.08.16

13

Про пожежі на відкритих територіях.

42

18.08.16

13

Про ліквідацію наслідків пожежі у житловому будинку по
вул. Севастопольська, 13.

43

06.09.16
позачергове

14

Про надання допомоги ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” у
підготовці котелень та теплових мереж, які належать
територіальній громаді м.Миколаєва, до опалювального
сезону

44

23.09.16
позачергове

15

Про надання допомоги ПАТ “Миколаївська ТЕЦ” у
підготовці ЦТП та теплових мереж до опалювального
сезону.

45

13.10.16
позачергове

16

Про наслідки складних погодних умов на території м.
Миколаєва.

46

15.11.16

17

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

47

15.11.16

17

Про забезпечення пожежної безпеки в пожеженебезпечний
осінньо-зимовий період 2016 року.

48

15.11.16

17

Про стан техногенної
перебуванням людей.

49

15.11.16

17

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

50

15.11.16

17

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

51

24.11.16
позачергове

18

Про ліквідацію наслідків надзвичайної події, яка сталася
23 листопада 2016 року на проспекті Центральному.

52

24.11.16

18

Про надання допомоги ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” у

безпеки

об'єктів з

масовим

10
позачергове

проведенні ремонтних робіт на об'єктах теплопостачання
які належать територіальній громаді м.Миколаєва.

53

24.11.16
позачергове

18

Про надання допомоги КП “Обрій-ДКП” у зв'язку з
арештом рахунків.

54

01.12.16
позачергове

19

Про погіршення погодних умов на території
Миколаєва.

55

26.12.16

20

Стан системи оповіщення та зв’язку, заходи щодо
покращення системи оповіщення.

56

26.12.16

20

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

57

26.12.16

20

Про надання допомоги ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” у
ліквідації аварійних ситуацій на теплових мережах, які
належать територіальній громаді м. Миколаєва

58

26.12.16

20

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

59

26.12.16

20

Підсумки виконання плану роботи комісії з питань ТЕБ і
НС м. Миколаєва за 2016 рік. Розгляд проекту плану
роботи на 2017 рік.

міста

План роботи Комісії на 2016 рік виконано.
Організація роботи комісії з питань евакуації.
Відповідно рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від
26.09.2014 № 915 «Про створення комісії з питань евакуації м. Миколаєва»
створено комісію з питань евакуації.
У зв'язку зі змінами у складі комісії з питань евакуації м. Миколаєва
22.04.2016 прийнято рішення виконкому міської ради № 392 “Про внесення
змін до рішення виконкому міської ради від 26.09.2014 № 915 “Про створення
комісії з питань евакуації”.
Планування евакуації населення м. Миколаєва сплановано відповідно
постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року №841 “Про
затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”.
Робота евакуаційних органів в звітному періоді була спрямована на
уточнення та коригування планів евакуації, забезпечення постійної готовності
сил та засобів до дій за призначенням в разі виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та соціального характеру.
Уточнені “Орієнтовні (прогнозовані) техніко-економічні розрахунки
розмірів фактичних (понесених) витрат суб’єктів господарювання та громадян
під час здійснення ними заходів з евакуації”.
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В районах міста визначені збірні пункти евакуації та місця розміщення
евакуйованого населення. Загалом передбачено 68 збірних пунктів евакуації, 20
місць безпечного розміщення евакуйованого населення.
Місця безпечного розміщення евакуйованого населення передбачається
розгорнути на базі готельних комплексів, санаторіїв та профілакторіїв.
Харчування евакуйованих осіб передбачається організувати в місцях
розселення, готування їжі буде виконуватися на наявному обладнанні
35 закладів освіти та мережі ліцензійних закладів.
Спеціалізованою службою транспортного та технічного забезпечення ЦЗ
укладено договори з 10 автотранспортними підприємствами міста на залучення
1004 одиниці транспорту малої, середньої та великої місткості для здійснення
евакуаційних перевезень.
Протягом звітнього періоду з міської цільової соціальної Програми
розвитку цивільного захисту м.Миколаєва на 2016 рік, з міського бюджету
використано 1207 тис. грн. на придбання паливо-мастильних матеріалів та
матеріалів, необхідних для запобігання виникненню та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, здійснення заходів з евакуації населення.
Проведено уточнення розрахунків відомчих сил та засобів та списків
оповіщення евакуаційних органів міста, міського і районних планів евакуації
населення.
Спеціалізованою медичною службою ЦЗ, з метою оперативного
реагування та здійснення заходів медичної евакуації, створено ліжковий фонд
на випадок виникнення НС у кількості 220 ліжок та запас медичних засобів:
16.02.2016 адміністрацією Корабельного району ММР проведено засідання
комісії з питань евакуації району щодо підготовки до командно-штабного
навчання за темою “Підготовка та проведення антитерористичної операції на
об’єкті Державне підприємство “Миколаївський авіаційний завод “НАРП”.
Командно-штабного навчання проведено 22.02.2016. Відпрацьоване питання
евакуації населення з можливої зони ураження внаслідок вибуху на складах ПММ
та цехах покраски.
22.04.2016 в навчальних закладах міста відбувся єдиний “День цивільного
захисту”, в якому взяли участь всі учні, педагогічні працівники та персонал
навчальних закладів, в ході якого проведено низку заходів: бесіди, конкурси,
естафети, вікторини, відпрацювання організованої евакуації тощо.
16.08.2016 прийнято участь в командно-штабному навчанні за темою
“Підготовка та проведення антитерористичної операції на об’єкті “Миколаївська
філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення”. Відпрацьовано
питання евакуації населення з можливої зони ураження внаслідок вибуху та
руйнування телевежі.
Заняття з евакоорганами всіх рівнів проходили під час проведення
навчань, тренувань відповідно затвердженого графіку.
Сплановані в 2016 році заходи роботи евакуаційної комісії виконані в
повному обсягу.
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Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних
ситуацій та інформування у сфері цивільного захисту
Існуюча в м. Миколаєві система централізованого оповіщення про
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій керівного складу і населення
на даний час складається з трьох незалежних підсистем:
- підсистеми регіональної внутрішньообласної системи централізованого
оповіщення “Сигнал-ВО;
- підсистеми оповіщення керівного складу органів управління цивільного
захисту міста “ОЛЬХОН”;
- підсистема оповіщення населення з використанням станцій ефірного
мовлення, станцій телевізійного мовлення та мережу вуличних гучномовців.
До складу системи централізованого оповіщення “Сигнал-ВО входить:
- 349 одиниць апаратури П-160 та П-164;
- 126 електросирен різної модифікації, з них: 103 централізованого
вмикання, 23 автономного запуску;
- 19 електросирен розташовані на об'єктах комунальної власності
м. Миколаєва;
- 22 стійки централізованого виклику ємністю 1830 номерів, до яких
підключено 494 абонентів.
Працездатність та технічне обслуговування апаратури оповіщення
забезпечується Центром обслуговування засобів оповіщення станційного цеху
КТЦ №624 МФ ПАТ “Укртелеком”. Технічні засоби системи оповіщення
підтримуються в готовності шляхом планових перевірок їх працездатності і
постійного експлуатаційно-технічного обслуговування.
За 2016 рік за експлуатаційно-технічне обслуговування системи
централізованого оповіщення ЦЗ міста здійснено в повному обсязі.
На базі служби оперативного реагування міськвиконкому створено
автоматизований комплекс системи оповіщення керівного складу органів
управління цивільного захисту міста “ОЛЬХОН”. Цей комплекс працює в
цілодобовому режимі і дає можливість доводити необхідну інформацію до 16
груп оповіщення (комісії з питань ТЕБ і НС, евакуаційні комісії районів та
міста, 37 диспетчерських служб приватних таксі, керівний склад і
диспетчерські служби 10 підприємств міських перевізників (маршрутних таксі),
керівники підприємств які залучаються до протидії загрозам зимового періоду
та ліквідації наслідків НС, міські територіальні та об'єктові формування ЦЗ).
Оповіщення здійснюється по 12 лініям фіксованого телефонного зв'язку та
каналу GSM зв'язку.
Програмне забезпечення дозволяє здійснювати оповіщення з віддаленого
робочого місця управління з питань НС та ЦЗН Миколаївської міської ради.
Підсистема оповіщення населення, з використанням станцій ефірного
мовлення, станцій телевізійного мовлення та мережі вуличних гучномовців.
З директором радіомовної компанії Радіо “Ера FM” на частоті 107,8 МГц
на договірних умовах (договір про співробітництво №6 від 19.02.2015р)
узгоджено питання оповіщення населення м. Миколаєва про загрозу або
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виникнення надзвичайних ситуацій з виділеного робочого місця управління з
питань НС та ЦЗН ММР шляхом переривання трансляції інформаційних,
музично-розважальних
програм
та
інших
ліцензійних
продуктів
підприємницької діяльності.
Відповідно до затвердженої схеми озвучення території у співпраці з
операторами радіомовних компаній (“Рідна вулиця”, “Радіо “Квартал”)
встановлено 152 вуличних гучномовця, які підключені до міської системи
централізованого оповіщення. Передача аудіофайлу здійснюється по двом
каналам зв'язку: Fm-радіо зв'язок, стільниковий радіо зв'язок стандарту GSM.
Керування мережею радіомовлення здійснюється з АРМ управління з питань
НС та ЦЗН ММР.
На об’єктах комунальної власності встановлено 8 двоканальних
комутаційно-гучномовніх засоби типу SWFYA-100 та RWT-20, з розрахунку:.
Тип комутаційноПотужність
Місце встановлення
гучномовних засобів
100Вт
мкр. Матвіївка (вул. Силікатна 177-181 (зупинка
SWFYA-100
“Церква”), будівля філії “Матвіївка” міської поліклініки
(3 од.)
№4)
100Вт
мкр. Тернівка (Олександрівське шосе ріг вул.
SWFYA-100
Тухачевського, будівля відділу соціально-економічного
(3 од.)
розвітку мкр. Тернівка)
20Вт
Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24
RWT-20
Миколаївської міської ради (мкр. Матвіївка, вул. Лісова,
(1 од.)
1)
20Вт
Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16
RWT-20
Миколаївської міської ради (мкр. Тернівка, вул.
(1 од.)
Горького, 41)
20Вт
RWT-20
Миколаївська гімназія № 41 Миколаївської міської ради
(Ленінський район, вул. Васляєва, 41)
(1 од.)
20Вт
RWT-20
Дошкільний навчальний заклад № 142 “Зоряний”
(Ленінський район, вул. Генерала Свиридова, 38а)
(1 од.)

Відповідно до угоди від 05.05.2015 ТОВ МКТВ (Миколаївське кабельне
телебачення) здійснює трансляцію сигналів оповіщення по 4 каналам мережі
кабельного телебачення бігучою стрічкою або повним перериванням
відповідних програм. Проводиться тестування апаратури для транслювання
оповіщення та інформування населення по 50 каналам мережі кабельного
телебачення.
Через мережу кабельного телебачення МКТВ (бігучою стрічкою), вуличні
гучномовці та ефірне мовлення “Ера FM” здійснюється передача штормових
повідомлень та іншої інформації з питань цивільного захисту.
Затверджено спільні інструкції з директорами 6-ти телерадіомовними
компаніями (МОДТРК, КП “ТРК МАРТ”, ТОВ ТРК “НІС-ТВ”, ТОВ ТРК
“Сатурн”, ТК “ТАК-ТV”, ТОВ “МКТВ”) про порядок оповіщення населення
міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій по каналах
телебачення і радіомовлення
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Проведено закладку друкованих текстів звернень щодо найбільш
вірогідних
надзвичайних
ситуацій
в
запечатаних
конвертах
на
радіотрансляційних вузлах та студіях телебачення вищевказаних компаній, які
повинні використовуватись у разі загрози та виникнення НС та в особливий
період черговим персоналом компаній за командою міського голови або
начальника управління з питань НС та ЦЗН ММР.
Укладено договори про спільну діяльність у сфері оповіщення та
інформування населення з питань цивільного захисту з:
- КП Телерадіокомпанія «Март»;
- радіомовною компанією Радіо «Ера FM» на частоті 107,8 МГц;
- радіомовною компанією «Рідна вулиця»;
- радіомовною компанією «Радіо Квартал»;
-ТОВ «Миколаївське кабельне телебачення».
-Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія;
- ТОВ «Дикий сад».
Відповідно до робочого проекту: «Нове будівництво місцевої
автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві» здійснено монтаж
наступного обладнання:
- сигнально-гучномовний пристрій потужністю до 4 Вт (типу БО- FM-0401) у кількості 69 од.; (Миколаївські загальноосвітні школи, будівля управління
освіти ММР, будівля Миколаївської міської ради)
- щільовий сигнально-гучномовний пристрій підвищеної потужності
Platan, потужністю 600 Вт в кількості 1 од.; (мкр. Мала Корениха;)
- блок оповіщення (типу БО-FM-05) з акустичними системами потужністю
120 Вт (типу ОЗНС-АС-30-1) в кількості 2 од.; (мкр. Велика Корениха.;)
- модуль керування оповіщенням (типу МКО-4ТR) в кількості 2 од. (на
обладнанні Миколаївської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та
телебачення за адресами: проспект Центральний, 24-б, вул. Веселиновська, 59 )
Загальні витрати «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи
централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних
ситуацій у м.Миколаєві» на 2016 рік склали 870000,00 гривен.
Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/24
«Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку
м.Миколаєва на 2017 рік» передбачено виконання заходів «Реконструкція
місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві» у сумі 663150,00 грн.
Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту
Фонд захисних споруд м. Миколаєва складає 223 сховища, з них:
- 79 сховище державної форми власності;
- 97 сховищ комунальної форми власності, у тому числі 4 сховищ в
обласній комунальній власності;
- 47 сховищ приватної форми власності.
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На обліку територіальної громади м. Миколаєва знаходяться 93 ЗС ЦЗ:
- 73 ЗС, департамент ЖКГ ММР;
- 8 ЗС управління освіти ММР;
- 5 ЗС управління з питань НС та ЦЗН ММР;
- 3 ЗС управління охорони здоров’я ММР;
- 2 ЗС управління з питань культури та охорони культурної спадщини
ММР;
- 1 ЗС міськвиконком;
- 1 ЗС МКП “Миколаївводоканал”.
Станом на 01.01.2017 по місту Миколаєву обліковано 470 підвальних
приміщення, місткістю 268,646 тис. осіб.
У наявному фонді захисних споруд укривається населення у кількості
338095 осіб (69% від загальної кількості населення міста), в тому числі:
- у сховищах комунальної власності – 16904 осіб (3,5%);
- в підвальних приміщеннях багатоповерхових будинків – 268646 осіб
(55%);
- в підвальних приміщеннях приватного сектору – 52545 осіб (11%).
Управління з питань НС та ЦЗН ММР постійно здійснює контроль за
утриманням та приведенням у готовність до використання за призначенням
захисних споруд ЦЗ згідно річного плану. На 152 ЗС ЦЗ складено акти, з якими
ознайомлені керівники підприємств.
Аналіз стану захисних споруд:
- 27 сховищ утримується без порушень вимог ДБН;
- 55 сховищ мають незначні порушення;
- 141 сховище не готове до використання за призначенням (63 %), з
причин виходу з ладу фільтровентиляційного обладнання, яке не виробляється
на території України.
Станом на 01.01.2017 проведено роботу з технічної інвентаризації 166
захисних споруд, що складає 74%.
На 2016 рік:
- планувались кошти у міській цільовій соціальної програмі забезпечення
цивільного захисту м. Миколаєва на 2016 р. - 210,00 тис. грн. на ремонт ЗС ЦЗ
комунальної форми власності.
- на виконання заходів Програми реформування ЖКГ планувались кошти на
поточний ремонт 7 ЗС ЦЗ комунальної форми власності, які розташовані в
житлових будинках — 955,0 тис. грн.
Виконано ремонт на сум у 600,603 тис. грн.:
- ЗС ЦЗ № 52223, пр-ту Миру, 2 А/30 на суму 47,044 тис. грн.;
- ЗС ЦЗ №52426, пр. Центральний, 94 А на суму 74,067 тис. грн.;
- ЗС ЦЗ № 52504,вул. Потьомкінська, 52 на суму 91,313тис. грн.;
- ЗС ЦЗ № 52240, вул. Космонавтів, 75 на суму 129,617 тис. грн;
- ЗС ЦЗ № 52074, вул. 8 Повздовжня, 2 С на суму 104,941 тис. грн;
- ЗС ЦЗ № 52234, вул. Погранична, 244 Б на суму 153,621 тис. грн.
На території м. Миколаєва в житлових будинках розташовано 72 ЗС ЦЗ
(сховища).
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При передачі житлових будинків при організації ОСББ мешканці стають
співвласниками житлового будинку. ЗС ЦЗ залишається у власності
територіальної громади міста. Прийнято рішення для збереження фонду
захисних споруд та їх належного утримання оформляти з ОСББ договір на
відповідальне зберігання ЗС ЦЗ (безоплатне), використовуючи
форму
Примірного договору, затвердженого Наказом МНС України від 25.08.2009
року № 582.
Проблемні питання, які виникли при передачі ЗС ЦЗ до ОСББ—
водопостачання та електроживлення в захисних спорудах. При організації
ОСББ — передаються
ОСББ мережі житлового
будинку. Необхідно
встановити лічильники та укласти окремі договора на постачання води та
електроживлення в ЗС ЦЗ, на які оформлені окремі адреси.
Перелік захисних споруд (сховищ) цивільного захисту та підвальних
приміщень з адресами їх розташування, пам'ятка “Дії населення при укритті
під час надзвичайних ситуацій” розміщено на офіційному веб-порталі
Миколаївської міської ради (www.gorsovet.mk.ua) в розділі “Безпека в місті”.
Інженерний захист територій
За даними Миколаївської філії інституту „НДІпроектреконструкція” на
значній території м.Миколаєва внаслідок змін природної рівноваги у водному
балансі територій, а також техногенних факторів, пов’язаних з втратами води з
водоносних мереж, порушенням умов природного дренажу вод поверхневого
та підземного стоку виникає інтенсивне підтоплення значних територій та
об’єктів.
Процес формування техногенного водоносного горизонту відбувається у
всіх районах міста з різним ступенем інтенсивності (15-20 см на рік, а на
окремих ділянках до 1 м на рік). Практично в усіх районах на глибині 1-2 м
утворився або формується техногенний водоносний горизонт.
У 2016 році процес підтоплення характеризувався незначними
амплітудами коливання рівнів та збереженням площ підтоплення на рівні
попередніх років (11,738 кв. км. або 7% від площі міста по суші).

Район міста
Центральний
район

Зони можливого підтоплення
Площа,
Небезпечна ділянка
кв.км
Тернівка (вулиці:Молодіжна,
2,0
Аерофлотська, В’язова, Софіївська,
Варненська, Слов’янська, Цілинна,
Новоросійська, Левського, Пушкіна,
Західна. Провулки: Військовий,
Мирний, Торговий, Дружний,
Топольний)

Стисла характеристика
700 приватних домоволодінь,
2128 мешканців
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Корабельний
район

Кульбакіно (вул.Знаменська,
Райдужна, Вокзальна)

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

Ленінський район

Заводський район

0,8

0,125

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

340 приватних домоволодінь
1100 мешканців
100 приватних домоволодінь

0,2

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

0,348

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

0,055

Залізничне селище

0,20

0,25
0,26

7,5

482 приватних домовладінь
1500 мешканців
253 приватних домоволодіння
707 мешканців

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

В останні роки на території міста Миколаєва також спостерігаються значні
зсувні та абразійні процеси у мкр.Матвіївка, В.Корениха, Ш.Балка.
За 2016 р. зафіксовано 30 випадків провалів грунту в Заводському,
Центральному та Інгульському районах міста, що загрожує життю мешканців.
Район міста
Центральний
район
Заводський район

Зони зсувних та абразійних процесів
Небезпечна ділянка
Площа,
кв.км
Мікрорайон Соляні
150 м
вул. Берегова
берегова лінія
мікрорайон Намив
1000 м
вул. Лазурна (берегова лінія)
мкр. Велика Корениха
120м
вул. Піщана, буд. 1б, 1а, 1, 2а, 3а

Радіаційний і хімічний захист

Стисла характеристика
12 приватних домоволодінь
45 мешканців
20 багатоповерхових
будинків, 9600 мешканців
5 приватних домоволодінь
21 мешканець

18
14.03.2016 за адресою: вул. Декабристів, 21 виникла надзвичайна подія
пов’язана з виявленням низькоактивних радіоактивних речовин невідомого
походження.
Відповідно до акту санітарно-епідеміологічного обстеження від 16.03.2016
Центрального міжрайонного управління ГУ ДСЕС України у Миколаївській
області (додається) зазначена надзвичайна подія відноситься до радіаційної
аварії І групи (аварії, які не призводять до опромінення персоналу, окремих
осіб із населення чи забрудненню довкілля і виробничого середовища).
ТОВ
«Центр
екологічної
безпеки»
здійснено
ідентифікацію
радіонуклідного складу РАВ (протокол вимірювання від 21.06.2016 № 15116)
виявлених 14.03.2016 за адресою: вул. Декабристів, 21.
В ході ідентифікації встановлено, що виявлені РАВ відносяться до класу
ізотопів Ra226.
24.06.2016 здійснено перевірку підготовленості РАВ до передачі,
приймання на тимчасове зберігання РАВ та транспортування радіоактивних
вантажів до пункту захоронення радіоактивних відходів Одеського державного
міжобласного спецкомбінату.
Заходи забезпечення засобами радіаційного і хімічного захисту працівників
органів місцевого самоврядування та непрацюючого населення, яке проживає в
прогнозованій зоні хімічного забруднення передбачено
рішенням
Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/7 “Про затвердження міської
цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на
2016 рік”.
Відповідно до підпункту 3.5.2 “Забезпечення засобами індивідуального
захисту непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного
забруднення ” додатку 2 зазначеної програми в травні поточного року придбано
респіратори РУ-60м з коробкою К1Р1 в кількості 87 шт. на суму 20880,00 грн.
Відповідно до підпункту 3.5.1 “Забезпечення працівників органів
місцевого самоврядування” додатку 2 зазначеної програми в серпні поточного
року придбано протигази ГП-7 в кількості 120 од. на суму 70800,00 грн.
Підприємствами, установами та організаціями в поточному році за власні
кошти придбано:
Миколаївським обласним центром екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф:
- протигази марки «ГП-7В» ( 2015 р.в.) – 16 од. на суму 9440,00 грн.;
- протигазові коробки комбіновані (хлор-аміак), марки «А1В1Е1К1Р1»,
(2015 р.в.) - 16 од. на суму 5760,00 грн.
ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера»» придбано 60
комплектів протигазів ГП-7 з коробкою КД на суму 27000 грн. (виробник
ТОВ «Мікрофільр», м. Кременчук).
Стан забезпечення засобами захисту органів дихання:
Персонал ХНО:
- потрібно - 1,541 тис. од.,
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- в наявності - 1,757тис. од. (114%).
Працівники підприємств розташованих у ЗМХЗ:
- потрібно - 3,326 тис.од.,
- в наявності - 0,578 тис. од. (17%),.
Доросле непрацююче населення, яке проживає в ПЗХЗ - потрібно - 5,660
тис. од., в наявності - 0,467 тис. од. (7%).
Працівники виконавчих органів Миколаївської міської ради:
- потрібно - 0,929 тис. од.,
в наявності - 0,482 тис. од. (39%).
Особовий склад міського територіального формування цивільного захисту
забезпечений (без врахування наявності майна в матеріальному резерві міста):
- засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних
на 58%;
- промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних
хімічних речовин на 100%;
- одягом спеціальним захисним на 26%;
- приладами радіаційної та хімічної розвідки на 100%;
- приладами дозиметричного контролю на 25%.
З метою забезпечення радіаційного і хімічного спостереження створено:
1. Пости радіаційного та хімічного спостереження — 35 од., в тому числі:
- в Центральному районі – 7;
- в Ленінському районі – 7;
- в Заводському районі - 15;
- в Корабельному районі - 6.
2. Диспетчерські служби з цілодобовим режимом чергування — 45 од. ., в
тому числі:
- в Центральному районі – 9;
- в Ленінському районі – 11;
- в Заводському районі - 14;
- в Корабельному районі - 11.
Для непрацюючого населення створені пункти видачі засобів радіаційного
та хімічного захисту:
- міський – 1;
- кустових– 4;
- на об’єктах господарювання – 36.
Медичний захист населення
Відповідно до розпорядження міського голови від 23.12.2016 №358р „Про
спеціалізовані служби цивільного захисту Миколаївської міської ланки ТП
ЄДС ЦЗ Миколаївської області, створена спеціалізована медична служба ЦЗ
м.Миколаєва, на базі управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради.
На випадок виникнення НС службою розроблені схема оповіщення та
зв’язку керівного складу управління охорони здоров'я ММР та план проведення
евакуаційних заходів в ЛПЗ міста.
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Лікувально-профілактичні заклади м. Миколаєва
Найменування

Кількість

Лікарні для дорослих (№1,3,4, ЛШМД)

4

Лікарні для дітей ( № 2)

1

ЦПМСД

7

Поліклініки для дітей ( № 3,4)

2

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

4

Пологові будинки ( №1,2,3)

3

Протитуберкульозний диспансер

1

Чисельність медичного та обслуговуючого персоналу:
Найменування

По штату

В наявності

Лікарів

1549,25

1079

Середній медичний персонал

2679,75

2046

Молодший медичний персонал

1271,5

1125

Обслуговуючий персонал

1377,25

1130

Ліжковий фонд медичної служби ЦЗ м. Миколаєва становить - 1700 ліжок.
На випадок виникнення НС - 220 ліжок та створено запас медикаментів і
медичних засобів:
ЛШМД на 80 ліжок - 37444,59 грн. - 93,6 %;
Міська лікарня № 3 на 70 ліжок - 58001,92 грн. - 165,7 %;
Міська лікарня № 4 на 50 ліжок - 27344,39грн. - 109,2 %;
Дитяча лікарня № 2 на 20 ліжок - 14280,77 грн. - 141,8 %;
Разом на суму 136971,67 грн. (114 %).
Наказом від 26.05.2016 № 166-Л на випадок виникнення осередку
карантинних інфекцій розгортається холерний госпіталь:
на масові випадки -180 ліжок;
провізорні відділення - 710 ліжок;
ізолятори - 450 ліжок.
Забезпечення закладів охорони здоров’я автономними джерелами
електропостачання:
Заклад охорони здоров’я

Автономне джерело
електропостачання

Запас палива На голин
(літрів)
роботи

Міська лікарня № 1

Дизель-генератор
TJ35ED (35 кВт)

200

Міська лікарня № 3

Дизель-генератор
ДГА-3-48-50 (50 кВт)

567

25

Підключ.
до е/м
АВР
АВР
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Дизель-генератор
TJ35ED (35 кВт)

Ручний

Міська лікарня № 4

Дизель-генератор
TJ35ED (35 кВт)

250

24

АВР

ЛШМД

Дизель-генератор
AKSA (75 кВт)

800

24

АВР

Дитяча лікарня № 2

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

25

15,6

АВР

Пологовий будинок
№1

Дизель-генератор
TJ35ED (35 кВт)

210

20

АВР

Пологовий будинок
№2

Дизель-генератор
TJ35ED (35 кВт)

92

18

АВР

Пологовий будинок
№3

Дизель-генератор
DALGAKIRAN
DS110CP (110 кВт)

100

10-15

АВР

ЦПМСД №1

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

20

15,6

Біологічний захист, забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення
За інформацією ДУ “Миколаївський обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України” в липні 2016 проведені лабораторні дослідження
проб води відібраних з пляжів “Стрілка” та “Чайка”, рекреаційних зон “Намив”
та “Яхт-клуб” за мікробіологічними показниками. Патогенних мікроорганізмів
не виявлено, але показники індексу ЛКП (лактозопозитивних кишкових
палочок) перевищував нормативні показники для пляжу “Стрілка” - до 26 разів,
для пляжу “Чайка” - до 4,8 рази, в районі “Намив” - до 42 разів, в районі “Яхтклуб” - до 48 разів.
Тому, через існування загрози для здоров’я відпочиваючих,
муніципальною владою було розповсюджено через ЗМІ рекомендацію щодо
утримання від купання в річці Південний Буг до покращення рівня епідемічної
безпеки.
Протягом серпня вживалися заходи щодо недопущення розповсюдження
вірусу африканської чуми свиней на території м. Миколаїв. Проводилась
робота щодо визначення місць по встановленню дезбар'єрів на в'їздах та виїздах
з міста та в'їздах в порти. Проводився контроль за роботою дезбар’єрів та
заправкою їх дезрозчином.
Так, станом на 31.08.2016 на підходах до м. Миколаєва встановлювалось
п’ять дезбар'єрів та відповідні попереджувальні дорожні знаки (Київській
напрямок (Матвіївський поворот) — на відстані 500 м. в напрямку міста
Миколаєва, Баштанський напрямок — в 500 м. від залізничного мосту,
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Херсонський напрямок — в районі розташування блок посту, мкр. Варварівка
(Очаківській напрямок) біля Сади-1, мкр. Балабанівка — на в'їзді в місто).
Фахівцями управління
Держпродспоживслужби в м.Миколаєві
виконувались заходи щодо забезпечення ветеринарно-санітарного та
епізоотичного благополуччя на території міста. Проводились подвірні обходи в
приватному секторі м. Миколаєва з метою виявлення хворих та підозрілих
тварин та птиці. З початку року обстежено 1233 двора. Хворих тварин та птицю
не виявлено. Проведено профілактичну дезінфекцію 25 об’єктів загальною
площею 3955 м², вимушену дезинфекцію 1 об’єкту загальною площею 32 м²,
дератацію 12 об’єктів загальною площею 8300 м², дезінсекцію 2 об’єктів
загальною площею 1900 м². Проведено 1442 бесіди та розклеєно 669 листівок,
162 буклети щодо небезпеки африканської чуми свиней. Проведено 8 засідань
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Миколаївській міській
раді.
Створено резерв спеціального майна, вакцин та деззасобів на випадок
виникнення НС (в наявності деззасобів на суму 250,0 грн., діагностикуми на
суму 950,0 грн., вакцини на суму 42265,22 грн.).
Забезпечення техногенної безпеки
Протягом 2016 року згідно з «Планом інспекторських та інших перевірок з
питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на 2016 рік»,
затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.02.2016 № 58р, проведено перевірки з питань пожежної та техногенної безпеки 1258 суб’єктів
господарювання, з яких 274 (80%) планових перевірок потенційно небезпечних
об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки (далі - ПНО та ОПН).
За результатами перевірок запропоновано понад 2500 заходів з питань
техногенної безпеки, з яких виконано близько 75%.
За невиконання раніше запропонованих заходів, зазначених у приписах, до
адміністративної відповідальності за ст. 188-8, 188-16 КУпАП притягнуто 382
керівника.
Відповідно до Переліку ПНО, затвердженого рішенням регіональної
комісії з питань ТЕБ і НС при Миколаївській ОДА від 24.11.2015 (протокол
№ 10), на обліку в місті перебуває 341 ПНО та ОПН.
Кількість ПНО в порівнянні з минулим роком зросла на 18% (2015 рік –
288), в тому числі:
- Центральний район на 14 %;
- Ленінський район на 8 %;
- Заводський район на 24 %;
- Корабельний район на 37 %.
Для 247 ПНО розроблено паспорти безпеки та направлено на реєстрацію до
державного реєстру страхового фонду документації, що становить 75%.
На 267 ПНО проведена ідентифікація ОПН, що становить 78% від
необхідного. За результатами ідентифікацій об’єктів підвищеної небезпеки на
території міста визначено 58 ОПН, що становить 17% від загальної кількості ПНО.
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Для 48 ОПН складено плани локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та
аварій, з яких 20 підлягають перегляду (минуло 5 років з моменту розроблення).
Протягом поточного року розроблено та переглянуто 18 ПЛАСів.
На території міста Миколаєва з 247 ПНО підлягає обов’язковому
страхуванню 161 об’єкт. На сьогодні застраховано 99 вищезазначених об’єктів, що
становить 62% від загальної кількості.
Забезпечення пожежної безпеки
Питання забезпечення пожежної безпеки на території м.Миколаєва
знаходяться на постійному контролі виконавчих органів Миколаївської міської
ради.
На виконання доручення голови Миколаївської облдержадміністрації від
22.02.2016. №729/0/05-60/3-16 щодо контролю за додержанням вимог чинного
законодавства об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних
об’єктів (склади нафтопродуктів, нафтобази, АЗС, АГЗС), розташованих на
території м. Миколаєва, розпорядження міського голови від 17.03.16 №51р
«Про створення комісії щодо проведення перевірки об’єктів підвищеної
небезпеки та потенційно
небезпечних об’єктів стосовно додержання
Конституції та Законів України, виконання актів Президента України та органів
виконавчої влади » спільною комісією в період з 24 по 29 березня здійснено
перевірку 30 вищезазначених об’єктів, в тому числі:
- Центральний район – 3 об’єкта;
- Заводський район – 4 об’єкта;
- Інгульський район – 19 об’єктів;
- Корабельний район – 4 об’єкта.
На засіданні комісії з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва (протокол №12
від 23.06.2016) розглядалось питання: «Про додержання вимог правил
техногенної та пожежної безпеки на АГЗС ТОВ «Никюжгаз» та ТОВ «Активгаз
Юг».
Враховуючи, що на території міста періодично спостерігається висока та
надзвичайна пожежна небезпека, з метою запобігання виникнення пожеж, в
тому числі в природних екологічних системах, дорученням міського голови від
02.06.2016 №1238/02.02.01-22/17/14/16 створено міський оперативний штаб з
координації діяльності щодо протидії пожежам в природних комплексах та на
відкритих територіях.
Протягом поточного року на засіданні комісії з питань ТЕБ і НС
м.Миколаєва розглядались питання:
- Про забезпечення пожежної безпеки в пожеженебезпечний веснянолітній період 2016 року на об’єктах та території м. Миколаєва (протокол №8 від
23.03.2016);
- Про заходи щодо забезпечення протипожежного захисту природних
екологічних систем (протокол №10 від 21.04.2016);
- Про стан полігону ТПВ (протокол №12 від 23.06.2016);
- Про пожежі на відкритих територіях (протокол №13 від 18.08.2016);
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- Про забезпечення пожежної безпеки в пожеженебезпечний осінньозимовий період 2016-2017 років (протокол №17 від 15.11.2016).
За результатами роботи комісії схвалено:
- Комплексний план заходів щодо забезпечення пожежної безпеки у
м.Миколаєві у пожеженебезпечний весняно - літній період 2016 року;
- План організаційно-технічних заходів щодо підвищення пожежної
безпеки у м. Миколаєві у пожежонебезпечний осінньо-зимовий період 20162017 років.
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 15.08.12 №
271-р «Про заходи щодо поліпшення протипожежного водопостачання» в 2016
році проведено ремонт систем водопостачання господарським способом, в тому
числі: замінено аварійних мереж водопроводу — 2209 п.м., на суму 618,5 тис.
грн., з них заміна ділянок магістралі вулицями міста 789 п.м.
В 2016 році проведено ремонт та заміну пожежних гідрантів в кількості
132 шт., в т ч. 126 планово, 6 аварійно.
Підрядними організаціями з метою попередження виникнення пожеж на
об'єктах благоустрою закріплених за департаментом ЖКГ Миколаївської
міської ради з початку поточного року:
- знесено сухостійних дерев — 565 од.;
- обрізано гілок дерев — 2184 од.;
- кроновано дерев — 658 од.
- вивезено ТПВ — 905827 м куб.;
- скошено трави — 3716823 м. кв..
Управлінням з питань НС та ЦЗН ММР здійснюється аналіз стану
пожежної безпеки на території міста та на офіційному веб-порталі міської ради
постійно висвітлюється інформація щодо встановлення на території міста
високої та надзвичайної пожежної небезпеки, правил дотримання заходів
пожежної безпеки.
Аналіз пожеж, які виникли на території міста в 2015 році
Протягом 2016 року на території м. Миколаєва виникло 1036 пожеж (в
2015 році -882) на яких загинуло 9 осіб ( в 2015 році - 15 осіб).
Збитки від пожеж склали 12267,0 тис.грн..
Із загальної кількості пожеж в житловому секторі виникло 689 пожеж, в
тому числі:
- на відкритих територіях житлового сектора виникло 447 пожеж .
На об'єктах господарчої діяльності виникло 38 пожеж, в тому числі:
- на об'єктах торгівлі 18 пожежі);
- на об'єктах з масовим перебуванням людей 8 пожеж).
Основними причинами пожеж є:
- необережне поводження з вогнем – 836;
- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації
електроустановок, електрообладнання – 119;
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- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації
пічок - 24;
- дитячі пустощі з вогнем -3;
- підпали – 40.
з/п

Найменування причин
пожеж

Всього
1036

ЦР
326

Збитки (тис. грн.)

12267

3024

40200

2.

Врятовано матеріальних цінностей на пожежах (тис. грн.)
В житловому секторі,
в т.ч.:
на відкритих територіях
житлового сектора
Загинуло:

3.

Причини виникнення:

3.1

Кількість
пожеж
ІР
239

ЗР
214

КР
257

5157

2660

1426

6893

14267

8275

10315

689

237

164

156

132

447

146

115

100

86

9

6

2

1

0

836

259

180

166

231

119

41

32

28

18

24

12

4

6

2

3.4

необережне поводження з
вогнем
порушення правил П/Б при
влаштуванні та експлуатації
елекрообладнання,
електромереж
порушення правил П/Б при
влаштуванні та експлуатації
печей
дитячі пустощі з вогнем

3

0

0

2

1

3.5

підпали

40

9

18

9

4

4.

На ОГД всього, з них:

38

11

11

13

3

4.1

торговельно-складські
споруди
споруди виробничого
призначення
об'єкти з масовим
перебуванням людей
інші об’єкти

18

7

3

5

3

6

1

2

3

0

8

2

3

3

0

6

1

3

2

0

Врятовано всього людей, з
них:
на пожежах (з них дітей та
підлітків до 18 років)
на воді

96

21

21

48

6

85/12

16/9

21/0

44/3

4/0

8

4

0

3

1

1.

1.1.

3.2

3.3

4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2

Загальна кількість пожеж,
з них:
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з/п
5.3

Найменування причин
пожеж
на території міста

Кількість
пожеж
Всього
3

ЦР
1

ІР
0

ЗР
1

КР
1

Аналіз надзвичайних ситуацій і подій
У 2016 році зареєстровано 1 надзвичайну ситуацію (далі - НС) об'єктового
рівня.
В грудні 2016 року зафіксовано НС об’ктового рівня за кодом 20712 — НС,
пов'язана з небезпечною інфекційною хворобою (групові випадки).
Протягом 8-20 грудня вісім вихованців Миколаївського обласного будинку
дитини було госпіталізовано з діагнозом «гострий гастроентероколіт».
Станом на 27.12.2016 всі хворі виписані з лікарні.
У 2016 році на території міста Миколаєва виникла 101 подія:
Протягом 2016 врятовано:
на воді — 8 чол.;
на подіях — 3 чол.;
на пожежах — 85 чол., з них дітей — 12.
Окрім цього, при забезпечені аварійно-рятувального обслуговування
території міста 10 взводом ДВГРЗ ДСНС України було врятовано життя 19
громадянам.
з/п

Найменування причин
подій

Кількість
подій
Всього
101

ЦР
42

ІР
14

ЗР
25

КР
20

1.

Загальна кількість подій,
з них:

1.1

виявлення вибухонебезпечних предметів часів ВВВ

33

13

5

7

8

1.2

події на водних об’єкта

16

6

0

7

3

1.3

події на транспорті

12

4

2

4

2

1.4

вибухи та загрози вибухів

23

10

2

5

6

1.5

отруєння людей

10

6

2

1

1

1.6

захворювання тварин

0

0

0

0

0

1.7

події, пов’язані з погодними
умовами

1

1

0

0

0

1.8

події на об’єктах ЖКГ

1

0

0

1

0

1.9

інфекційні захворювання
людей

0

0

0

0

0
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з/п

Найменування причин
подій

Кількість
подій
Всього
2

ЦР
1

ІР
1

ЗР
0

КР
0

1.10

знайдення хімічно
небезпечних речовин

1.11

аварійне відключення
електроенергії

0

0

0

0

0

1.12

пошкодження інженерних
споруд

0

0

0

0

0

1.13

інші події

3

1

2

0

0

Підготовка керівного складу і фахівців,
діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту та інших груп населення.
Навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту м Миколаєва,
здійснювалася шляхом проведення функціонального навчання та практичної
підготовки.
Функціональне навчання на територіальних курсах НМЦ ЦЗ та БЖД в
Миколаївській області в 2016 році пройшло 887 чол., план комплектування
курсів виконано на 93% від запланованого (план 950 чол) в порівнянні з 2015 р.
виконання покращилось на 11 % (в 2015 р. виконання 82 %) в розрізі по
структурним підрозділам курсів:
- на обласних курсах пройшли навчання 478 чол. - 101 % від запланованого
(план - 474 чол.):
Інгульський район — 157 чол. - 98 % виконання плану (план - 161 чол)
Заводський район — 91 чол. - 81 % виконання плану (план - 112 чол)
Центральний район — 147 чол. - 130% виконання плану (план - 113 чол)
Корабельний район — 83 чол. - 94 % виконання плану (план - 88 чол)
- на міських курсах — 409 чол. - 86 % від запланованого (було заплановано
476 чол.).
Інгульський район — 90 чол. - 75 % виконання плану (план - 120 чол)
Заводський район — 124 чол. - 107 % виконання плану (план - 116 чол)
Центральний район — 138 чол. - 80 % виконання плану (план - 172 чол)
Корабельний район — 57 чол. - 84 % виконання плану (план - 68 чол)
В порівнянні з 2015 роком (Інгульський - 64% , Заводський - 73%,
Центральний - 113%, Корабельний — 84%) в цілому покращились.
План комплектування в розрізі по структурним підрозділам курсів: 1)
обласні курси: найгірший показник — в Заводському районі - 91 чол. - 81 %
виконання плану (план -112 чол), найкращий показник — в Центральному
районі — 147 чол — 130 % виконання плану (план — 113 чол.); 2) міські курси:
найгірший показник — в Інгульському районі — 90 чол. - 75 % виконання
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плану (план - 120 чол), найкращий показник — в Заводському районі — 124
чол — 107 % виконання плану (план — 116 чол.);
Практичне навчання населення, яке зайняте у сфері виробництва та
обслуговування здійснювалася шляхом проведення спеціальних, показових,
експериментальних навчань (тренувань) з питань цивільного захисту, а саме:
- 1 спеціального навчання (тренування) формувань цивільного захисту
спеціалізованої служби цивільного захисту (було проведено в Інгульському
районі);
- 67 спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту (СОТ)
(виконання запланованого 99%, план - 68 тренувань): Інгульський район — 5
тренувань 71 % виконання плану (план — 7 тренувань); Центральний район —
49 тренувань 100 % виконання плану (план - 49 тренувань); Корабельний район
— 21 тренування 100 % виконання плану (план - 12 тренування);
- 45 спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту
(СОН)(виконання плану 90% план 50 навчань): Інгульський район — 24
навчання 100 % виконання плану (план - 16 навчань); Заводський район — 27
навчань 100 % виконання плану (план - 27 навчань); Центральний район — 7
навчань 100 % виконання плану (план - 7 навчань);
- 126 протипожежних тренувань (тренувань з евакуації людей з
елементами пожежогасіння) (виконання плану 100 % план 109 тренувань):
Інгульський район — 31 тренування 100 % виконання плану (план - 31
тренування); Заводський район — 36 тренувань 77 % виконання плану (план 47 тренувань); Центральний район — 19 тренувань 95 % виконання плану (план
- 20 тренувань); Корабельний район — 51 тренування 100 % виконання плану
(план - 11 тренувань);
- 98 протиаварійних тренувань на об’єктах підвищеної небезпеки з
аварійних ситуацій згідно з планами локалізації і ліквідації аварій
(ПЛАС)(виконання плану 100 % план 80 тренувань): Інгульський район — 46
тренувань 100 % виконання плану (план - 33 тренування); Заводський район —
4 тренування 33 % виконання плану (план - 12 тренувань); Центральний район
— 24 тренування 100 % виконання плану (план - 24 тренування); Корабельний
район — 30 тренувань 100 % виконання плану (план - 11 тренувань);
- 1 показового, експериментального навчання (тренування) з питань
цивільного захисту в Корабельному районі;
- 62 об'єктових тренувань на об’єктах з чисельністю 50 та менше осіб
(виконання плану 100 % план 55 тренувань): Заводський район — 1 тренування
100 % виконання плану (план - 1 тренування); Центральний район — 35
тренувань 100 % виконання плану (план - 35 тренувань); Корабельний район —
23 тренування 100 % виконання плану (план - 20 тренувань);
174 об’єктових тренувань в Навчальних закладах (виконання плану 100 %
план 157 тренувань): Інгульський район — 44 тренування 100 % виконання
плану (план - 44 тренування); Заводський район — 38 тренувань 100 %
виконання плану (план - 38 тренувань); Центральний район — 41 тренування
100 % виконання плану (план - 41 тренування); Корабельний район — 34
тренувань 100 % виконання плану (план - 34 тренування);
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З практичного навчання в 2016 р в порівнянні з 2015 р збільшилась
кількість проведених заходів:
1. Спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту (СОН) з
11 до 45 в 2016 р;
2. Протипожежних тренувань (тренування з евакуації людей з елементами
пожежогасіння) з 121 до 126 тренувань в 2016 р;
3. Об’єктових тренувань об'єктів з чисельністю 50 та менше осіб з 54 до
62 заходів в 2016 р;
4. Об’єктових тренувань в навчальних закладах з 163 до 174 заходів в
2016 р.
Зменшення кількості проведених заходів спостерігалося з проведення:
1. Спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту (СОТ) з
139 до 67 в 2016 р.;
2. План — графік проведення практичної підготовки на 2016 рік всіма
районами в цілому виконаний. В порівнянні з 2015 в 2016 році зменшився
процент виконання запланованих заходів та по деяким тренуванням
(навчанням) був не виконаний в повній мірі (СОТ в Інгульському районі,
протипожежних тренувань в Заводському та Центральному районах,
протиаварійних тренувань на ОПН в Заводському районі).
3. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснювалося:
1) за місцем роботи - працюючого населення безпосередньо на
підприємствах, установах та організаціях у складі навчальних груп за
програмами підготовки працівників до дій у НС, а також у період підготовки і
проведення спеціальних об'єктових навчань (тренувань) з питань ЦЗ. Крім того
необхідні знання щодо дій у НС з урахуванням виробничої діяльності
підприємства, працівники отримували шляхом самостійного вивчення
інформації, розміщеної на інформаційно-довідкових куточках, у засобах
масової інформації та інших.
2) за місцем навчання - дітей дошкільного віку, учнів та студентів
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів до дій у
надзвичайних ситуаціях, що передбачає здобуття знань і вмінь з питань
особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації,
користування засобами захисту від її наслідків, вивчення правил пожежної
безпеки та основ цивільного захисту, здійснювалося в рамках вивчення
предметів “Основи здоров’я” та “Захист Вітчизни”.
Практичне закріплення теоретичного матеріалу здійснюється шляхом
щорічного проведення Дня цивільного захисту так 15 квітня на базі ЗОШ
№№20, 47, 57 та Першої української гімназії відбулися показові заняття щодо
організації та проведення “Дня цивільного захисту”, 22 квітня в навчальних
закладах відбувся єдиний “День цивільного захисту”, в якому взяли участь всі
учні, педагогічні працівники та персонал навчальних закладів, в ході якого
проведено низку заходів: бесіди, конкурси, естафети, вікторини, відпрацювання
організованої евакуації тощо. До проведення заходів, пов’язаних з «Днем
цивільного захисту» були залучені спеціалісти ГУ ДСНС, районних відділів НС
та ЦЗН, спеціалісти Циклу практичної підготовки обласних та м. Миколаєва
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курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області,
рятувальники ДПРЧ ГУ ДСНС у Миколаївській області, 10 взвод ДГВРЗ, всі
учасники навчально-виховного процесу та технічний персонал. В зазначених
заходах прийняли участь біля 49 тис. чол.
Навчально-виховна робота з дітьми дошкільного віку проводиться згідно
з вимогами базового компонента дошкільної освіти і спрямовувалася на
формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для
безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм
поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих
пустощів з вогнем, для поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з
питань особистої безпеки, захисту життя та норм поведінки у надзвичайних
ситуаціях у дошкільних навчальних закладах проводився Тиждень безпеки
дитини.
3) за місцем проживання - непрацюючого населення здійснювалося
шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи за місцем
проживання та самостійного вивчення загальної програми навчання населення
діям у надзвичайних ситуаціях та інших інформаційно-довідкових матеріалів з
питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та громадських
місцях.
Інформаційно-просвітницька робота з питань поведінки в умовах
надзвичайних ситуацій організовувалася через утворені при ЖЕКах 33
консультаційних пункти, та передбачала:
1) інформування населення про методи реагування у разі виникнення
надзвичайних ситуацій з цією метою Управлінням з питань НС та ЦЗН
Миколаївської міської ради протягом року було розроблено та розповсюджено
126 756 пам’яток на 16 тем.
2) розміщення інформації у ЗМІ, на офіційному порталі Миколаївської
міської ради та виступи на телебаченні з цією метою протягом звітного періоду
управлінням з питань НС та ЦЗН ММР здійснено 7 виступів на телебаченні з
актуальних для міста питань, розміщення інформації у ЗМІ про заходи, які
проводились з метою недопущення НС під час ускладнень погодних умов,
забезпечення сталого функціонування міського господарства. На офіційному
порталі Миколаївської міської ради розміщувалася інформація про штормові
попередження з рекомендаціями для населення щодо дій у ситуації, яка може
відбутися, розміщувалися тексти пам'яток інформаційно-попереджувального
характеру та інформація щодо ліквідації наслідків НС (54 тексти). Друковані
видання м. Миколаєва (“Вечірній Миколаїв”) розміщували 6 статей
інформаційно-попереджувального характеру.
На виконання розпорядження Миколаївського міського голови від
21.12.15р. №303-р «Про планування та реалізацію основних завдань і заходів
цивільного захисту м. Миколаєва на 2016 рік» протягом вересня жовтня
поточного року проводились огляд-конкурси на кращу навчально-технічну базу
консультаційних пунктів з питань ЦЗ районів. Під час проведення заходу
особлива увага приділялася:
характеристикам приміщення КП;
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наявності та актуальності документації щодо створення та організації
роботи КП;
переліку розділів, що потрібні для оформлення стендів КП;
рівню матеріально-технічному забезпеченню діяльності КП;
стану просвітницької роботи та пропаганди знань з питань ЦЗ серед
населення.
За результатами проведення огляду-конкурсу на кращу НМБ кращими
визначені:
Краща навчально-матеріальна база ОГД:
- Центральний район - ДП МУМА “Укрхімтрансаміак”;
- Заводський район - “Державна продовольчо - зернова корпорація
України”;
- Інгульський район - ТОВ ВТФ “ВЕЛАМ”;
- Корабельний район - ТОВ МСП “НІКА - ТЕРА”.
Кращий консультаційний пункт з питань ЦЗ:
- Центральний район - консультаційний пункт при ТОВ “Центральний1” дільниця 2;
- Заводський район - консультаційний пункт при ЖКП ММР “Бриз”
ЖЕК № 1;
- Інгульський район - консультаційний пункт при КЖЕП ММР “Зоря”;
- Корабельний район - консультаційний пункт при КП ДЕЗ “Пілот”.
Характерні недоліки, виявлені в ході проведення огляду-конкурсу КП:
- відсутня інформація про стан безпеки ПНО;
- недостатня кількість інформації на інформаційно-довідкових куточках
(законодавча база не оновлена відповідно до змін чинного законодавства);
- відсутні або знаходяться у малій кількість матеріально-технічні ресурси
для забезпечення діяльності КП;
- відсутній наглядовий матеріал, щодо розміщення захисних споруд;
- документації НКП ведеться, відповідальними особами, не відповідним
чином.
Підводячи підсумки з проведеної роботи можливо зробити висновки, що
найкраще виконали плани на 2016 р з функціонального навчання на курсах
НМЦ ЦЗ та БЖД в м. Миколаєві Центральний район, з підготовки населення,
яке зайняте у сфері виробництва та обслуговування — Корабельний район; та
незважаючи на окремі недоліки, в цілому заплановані заходи з підготовки всіх
верств населення були виконані.
Створення фінансових та матеріальних резервів.
Матеріальні резерви в м. Миколаєві створені на міському та об’єктовому
рівнях, згідно Постанови КМУ України від 30.09.2015 № 775 та відповідного
рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 31.08.01 № 719.
Міський резерв розміщено на складах матеріального резерву за адресою
вул. Гмирьова, 4. Придбання та накопичення матеріальних цінностей резерву
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здійснювалось з міського бюджету за рахунок фінансування заходів „Міської
цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2016 рік”.
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 1 412 004,0 грн.
Відсоток комплектування матеріальних цінностей резерву, затверджених
номенклатурою, складає 89%. За 2016 рік на запобігання виникненню НС з
матеріального резерву виділено матеріалів на загальну суму 872082,00 тис. грн.
З метою виконання невідкладних заходів з попередження та ліквідації
НС у 2016 році резервний фонд міста передбачався у сумі 1 млн.670 тис.грн.
Кошти резервного фонду не використовувались.
Комплексна інспекторська перевірка
комісією ГУ ДСНС України в Миколаївській області
Відповідно до вимог ст. 65 Кодексу цивільного захисту України,
Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних
підсистем єдиної системи цивільного захисту, затвердженої наказом МНС
України від 15.08.2007 № 558, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.10.2007 за № 1162/14429, на виконання п. 25 Плану основних заходів з
підготовки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Миколаївської області на 2016 рік, затвердженого розпорядженням
голови облдержадміністрації від 24.02.2016 № 58-р, у період з 11 по 20 квітня
2016 року комісією ГУ ДСНС України в Миколаївській області проведено
комплексну інспекторську перевірку реалізації заходів державної політики у
сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, цивільного захисту, стану і організації роботи з питань
пожежної, техногенної безпеки, готовності органів управління та сил
реагування до дій при загрозі та (або) виникненні надзвичайних ситуацій у
м.Миколаєві.
Комісією у ході комплексної інспекторської перевірки перевірено:
1. Організація роботи з виконання вимог законодавчих, інших
нормативно - правових актів з питань виконання заходів цивільного захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної
безпеки.
2. Організація роботи з попередження надзвичайних ситуацій і
підвищення сталого функціонування об’єктів в умовах надзвичайних ситуацій,
контроль за впровадженням заходів попередження.
3. Забезпечення готовності органів управління, оперативно-чергових
(чергових) та диспетчерських служб, наявність та працездатність систем
раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі
їх виникнення, своєчасність і достовірність інформування про можливу та
наявну обстановку, про запобіжні заходи та хід проведення невідкладних робіт:
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4. Створення, збереження та раціональне використання матеріальних
резервів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій.
5. Організація захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій,
надання невідкладної психологічної, медичної та іншої допомоги потерпілим (
інженерний захист, радіаційний та хімічний, медичний та біологічний,
організація евакуаційних заходів).
6. Створення, забезпечення та підтримання у постійній готовності сил і
засобів цивільного захисту для запобігання надзвичайним ситуаціям та
ліквідації їх наслідків.
7. Стан підготовки керівного складу і населення способам захисту в разі
виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних
ситуацій та організація тренувань.
8. Забезпечення пожежної безпеки на території міста.
9. Організація роботи щодо безпеки людей на водних об’єктах.
Практично відпрацьовано ввідні:
1. Несанкціонований скид невідомої маслянистої речовини у акваторії
річки Інгул в районі Інгульського мосту та збір і роботу комісій ТЕБ та НС міста
та Центрального району м. Миколаєва.
2. ”Під час виконання маневру та значного перевантаження приватний
катер накренився на бік та перекинувся. В воді, на відстані 800 м від берега,
опинилися 10 осіб, 2 з яких зникли під водою”.
3. “Водій вантажного автомобілю "ЗИЛ-130", який перевозив цистерну з
хлором, не впорався з керуванням, з'їхав з автодороги та зіткнувся з
електроопорою.
Внаслідок
дорожньо-транспортної
пригоди
сталася
розгерметизація автомобільної цистерни з розливом у навколишнє середовище
1 тони хлору. На місці пригоди від отриманих травм загинув водій вантажного
автомобіля”.
Зазначені ввідні відпрацьовані в повному обсязі відповідними службами
Миколаївської міської ланки Миколаївської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ
Миколаївської області.
Відмічено як позитивний досвід створення сучасної міської системи
оповіщення, укомплектованість матеріальним резервом та організацію
виконання заходів ЦЗ в закладах освіти комунальної власності.
Основним недоліком визначено слабке забезпечення засобами
індивідуального захисту та сучасними приладами радіаційної та хімічної розвідки,
невирішення питання фінансування заходів з будівництва рятувальної станції в
зоні відпочинку мкр.Намив. Інші недоліки стосуються коригування документації з
питань ЦЗ, збільшення фінансування на виконання інженерно-технічних заходів
та приписів органів держпожнагляду.
З метою усунення недоліків, виявлених комісією ГУ ДСНС України в
Миколаївській області у ході комплексної перевірки, рішенням комісії з питань
ТЕБ і НС м. Миколаєва (протокол №10 від 24.04.2016) схвалено та затверджено
міським головою План усунення недоліків.
Висновок: стан готовності Миколаївської міської ланки Миколаївської
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Миколаївської області щодо реалізації
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Державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, цивільного захисту, готовності
органів управління та сил реагування до дій при загрозі та виникненні
надзвичайних ситуацій в місті оцінюється як «Обмежено готова до виконання
завдань» відповідно до вимог «Інструкції з перевірки та оцінки готовності
функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту»,
затвердженої наказом МНС України від 15.08.2007 № 558, зареєстрованим у
Мін’юсті України 11.10.2007 за № 1162/14429.
Аварійно-рятувальне обслуговування
Аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів та територій міста
здійснювалось 10 взводом ДВГРЗ ДСНС України.
За 2016 р. здійснено:
Найменування заходів
№
2016 р.
з/п
1

Всього здійснено виїздів:

1464

2

Відпрацьовано чол/год, з них:

12957

в дихальных апаратах

187

3

Задіяно особового складу

4679

4

Задіяно техніки

1333

5

Проведено виїздів на аварійно-рятувальні роботи, з них:

2.1

64

5.1

Нещасні випадки з людьми на водних об’єктах

5.2

Нещасні випадки з людьми/(інші)

5.3

ДТП

2

5.4

руйнування будівель, споруд, важкодоступні місця

2

5.5

ліквідація витоку, виливу ХНР, перевищення ГДК в повітрі

5.6

вибух у будівлі житлового призначення

5.7

ліквідація пожежі

6

Надано медичну допомогу, чол.

7

Врятовано, чол., з них

7.1
8
8.1
9
9.1

на водних об’єктах
Вилучено трупів, чол., з них:
на водних об’єктах
Проведено виїздів на технічні роботи, з них:
водолазно-пошукові (водолазно-технічні) роботи

4
21/8

26
1
19
1
31
9
1216
33

35
9.2

відчинення квартир, приміщень, сховищ

9.3

видалення сміття з квартир, приміщень, сховищ

3

9.4

роботи в важкодоступних місцях

5

9.5

розпилювання повалених дерев, кронування

373

9.6

відкачка води

29

9.7

прибирання снігу, наледі, бурульок

27

9.8

роботи з НХР/дезинфекція автотранспорту

9.9

надання допомоги пенсіонерам

9.10 забезпечення масових заходів/забезпечення безпеки на воді
9.11 надання допомоги бригадам ШМД
9.12

предметів/обстеження

353

20/24
12
21/97
17
38

9.13 демонтаж/монтаж аварійних конструкцій
9.14 енергозабезпечення

31/4
16

9.15 провали грунту/обрушення будівель

27/4

9.16 надання допомоги тваринам/знищення комах

19/2

9.17 робота на льоду

1

9.18 перевірка вогнегасників

15

9.19 технічне випробування спецавтотранспорту/ ТО
9.20 надання допомоги аварійним службам міста/поліції
9.21 забезпечення безпеки навколишнього середовища
9.22 господарчі роботи, інші, хибний виклик

33

9.23 розлив ПММ на водній акваторії
10

Проведено виїздів на профілактичні роботи

221

11

Виявлено порушень Правил безпеки

1074

12

Призупинено експлуатаційних робіт

13

Призупинено експлуатацію агрегатів та ділянок

14

Кількість приписів, наданих керівництву об'єктів

228

Основні завдання на 2017 рік
Головним завданням з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на
2017 рік вважати розроблення конкретних завдань та заходів щодо реалізації
державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення
і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від надзвичайних
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ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час та в особливий
період.
Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на:
- забезпеченні готовності до дій Миколаївської міської ланки
Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту (далі – ЄДС ЦЗ);
- проведенні попереджувальних заходів у сфері захисту населення,
техногенної та пожежної безпеки, з метою зниження ризиків виникнення
надзвичайних ситуації (далі – НС) та зменшення людських і матеріальних
втрат;
- розвитку створеного потенціалу засобів захисту населення, накопичення
матеріальних резервів, призначених для попередження та ліквідації НС;
- підтриманні у постійній готовності міської системи централізованого
оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її
модернізації та забезпечення функціонування;
- забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів заходів
цивільного захисту;
- розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на безаварійне
функціонування потенційно небезпечних об’єктів, систем життєзабезпечення
міста;
- підготовці та навчанні осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ.
Виконання заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної
політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування
на них, вважати одним із пріоритетних завдань органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм
власності і підпорядкування.

Начальник управління
з питань НС та ЦЗН ММР

О.А.Герасіменя

