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Аналіз 
 діяльності органів управління та сил ЦЗ м.Миколаєва 

 за 2020 р.

Діяльність  органів  управління  та  сил  ЦЗ  м.Миколаєва  у  2020  р.
спрямовувалась  на  забезпечення  виконання  розпорядження  Миколаївської
обласної державної адміністрації  від 23.01.2020 № 12-р “Про основні завдання
цивільного  захисту  Миколаївської  області  на  2020  рік”,  розпорядження
міського голови від 14.02.2020 № 38 р „Про планування та реалізацію основних
завдань і заходів цивільного захисту м. Миколаєва на 2020 рік”.

Головним  завданням  з  підготовки  цивільного  захисту  м. Миколаєва  на
2020 рік  вважалося  виконання  завдань  та  заходів  щодо реалізації  державної
політики,  спрямованої  на  забезпечення  безпеки  та  захисту  населення  і
територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час та в особливий
період.

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосереджувались на:
- забезпеченні  готовності  до  дій  Миколаївської  міської  ланки

територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту
Миколаївської області;

- проведенні  попереджувальних  заходів  у  сфері  захисту  населення,
техногенної  та  пожежної  безпеки,  з  метою  зниження  ризиків  виникнення
надзвичайних ситуацій та зменшення людських і матеріальних втрат;

- розвитку створеного потенціалу засобів захисту населення, накопичення
матеріальних  резервів,  призначених  для  попередження  та  ліквідації
надзвичайних ситуацій;

- підтриманні  у  постійній  готовності  до  функціонування  систем
централізованого  оповіщення  про  загрозу  або  виникнення  надзвичайних
ситуацій, здійснення їх модернізації;

- 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 цивільного захисту.

Виконання  заходів,  спрямованих  на  ефективну  реалізацію  державної
політики  у  сфері  захисту  населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування
на  них,  вважалося  одним  із  пріоритетних  завдань  органів  місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій,  незалежно  від  форм
власності і підпорядкування.
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Планування попереджувальних заходів.

З  метою  забезпечення  гарантованого  рівня  захисту  населення,
запобіганню виникненню НС у 2020 році:

1.  Відпрацьовувались  заходи  щодо  ліквідації  надзвичайних  ситуацій
внаслідок  погіршення  погодних  умов  у  лютому  місяці  та  в зв’язку  з
поширенням  на  території  Миколаївської  області  гострої  коронавірусної
хвороби  COVID-19.

2. Забезпечено роботу комісії з питань ТЕБ і НС м.Миколаєва.
3. Організовано роботу штабу з  ліквідації  наслідків медико-біологічної

надзвичайної  ситуації  природного  характеру,  пов’язаної  із  поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19 на території міста Миколаєва. 

4. Здійснювався контроль за утриманням та станом готовності ЗС ЦЗ та
підвальних приміщень, які можливо використовувати для укриття населення.
Перевірено  177  ЗС  ЦЗ,  визначено  445  підвальних  приміщень  для  укриття
населення на випадок виникнення НС.  
 Проведено  роботу  з  технічної  інвентаризації  176  захисних  споруд,  що
складає 79% (комунальної власності на 99%) . 

5.  Відповідно  до  вимог  наказу  МВС  України  від  10.04.2017  №  301
вживалися заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах.

6.  Забезпечено  ремонт  та  експлуатаційно-технічне  обслуговування
системи оповіщення та зв'язку ЦЗ, розташованої на території міста. 

7.  Виконувались  заходи   міської  цільової соціальної  Програми
забезпечення  цивільного  захисту  м.Миколаєва  на  2020-2022  роки.  Зазначена
Програма  прийнята  рішенням  Миколаївської  міської  ради  від  20.12.2019
№ 56/65.  З міського бюджету, з початку року використано  11 934 080,76 грн.

8.  Виконувались  заходи  щодо  забезпечення  засобами  радіаційного  і
хімічного захисту працівників органів місцевого самоврядування. 

9.  Відповідно  до  Постанови  КМУ від  26.06.2013  № 443  проведено  82
спеціальних об'єктових навчань (тренувань) з питань ЦЗ.

10.  Проводилась  підготовка  підприємств,  установ,  організацій  до
комплексної  перевірки  ДСНС  України  виконання  вимог  законів  та  інших
нормативно-правових  актів  з  питань  техногенної  та  пожежної  безпеки,
цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб. 

11 Забезпечено аварійно-рятувальним  обслуговуванням територію міста
та  потенційно  небезпечні  об'єкти,  які  знаходяться  у  комунальній  власності
міста.  На території  міста  підлягають  постійному та  обов’язковому аварійно-
рятувальному  обслуговуванню  110  об’єктів  підвищеної  небезпеки  суб’єктів
господарювання.

12. Забезпечено функціонування мережі радіаційного спостереження, яка
дозволяє своєчасно отримувати інформацію щодо радіаційного фону в місті з
17 об'єктів.

13.  Здійснювались  заходи  щодо  протидії  пожежам  в  природних
комплексах та на відкритих територіях міста у пожеженебезпечний період. 
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14. Організовано навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ в мережі підрозділів
навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Миколаївської області. 

15.  Організовано  роботу з  пропаганди заходів  і  знань серед населення
щодо  дій  при  виникненні  НС,  дотримання  санітарно-гігієнічних  норм  при
здійсненні заходів карантину, введеного в зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби  COVID-19, правил пожежної безпеки,  поведінки на воді,  вживання
дарів природи, тощо.

16. Виконувались заходи щодо недопущення переохолодження осіб без
визначеного місця проживання.

Організація роботи комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій.

Протягом 2020 року проведено 23 засідання комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - 9 чергових та 14 позачергових,
на яких розглянуто 17 планових та 32 позапланових питань, схвалено 7 планів
заходів. По всім питанням прийнято відповідні рішення. 

За  зверненням Комісії  прийнято  10  рішень  виконкому щодо виділення
матеріалів з матеріального резерву міста Миколаєва та 2 рішення про виділення
коштів з резервного фонду бюджету міста.

№
з/п

Дата
проведення

Протокол
№

Питання, що розглядалися

1  14.02.20 1 Підведення  підсумків  роботи  органів  управління  та  сил
цивільного захисту м. Миколаєва за 2019 рік.

2  14.02.20 1 Про забезпечення пожежної безпеки в пожеженебезпечний
весняно-літній період 2020 року на об’єктах та території м.
Миколаєва. 

3  14.02.20 1 Про  стан  джерел  протипожежного  водопостачання  на
території м.Миколаєва.

4  14.02.20 1 Про  аварійний  стан  житлового  будинку  по  вул.  Георгія
Гонгадзе,30

5  24.02.20
позачергове

2 Про погіршення погодних умов на території  міста 
Миколаєва.

6  24.02.20
позачергове

3 Про погіршення погодних умов на території  міста 
Миколаєва.

7  11.03.20
позачергове

4 Щодо  недопущення  інфекційних  захворювань  на  грип  та
ГРВІ на території міста.

8  16.03.20
позачергове

5 Про додаткові заходи щодо попередження розповсюдження
захворюваності  на  гостру  респіраторну  інфекцію,
спричинену  коронавірусом (COVID-19) на території міста.
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9  26.03.20 6 Про  оголошення  надзвичайної  ситуації  на  території
України.

10  26.03.20 6 Про  підготовку  місць  відпочинку  та  пляжів  до  початку
купального  сезону  2020  року  та  прийняття  заходів  щодо
попередження загибелі людей на воді.

11  26.03.20 6 Про  стан  аварійно-рятувального  обслуговування  території
та об’єктів міста.

12  26.03.20 6 Про  аварійний  стан  теплових  мереж  ф-530мм  по  вул.
Погранична.

13  07.04.2020
позачергове

7 Про  оголошення  НС на  території  м.Миколаєва  та  вжиття
додаткових протиепідемічних заходів  з  метою запобігання
поширенню  гострої  респіраторної  хвороби,  спричиненої
коронавірусом COVID-19.

14  29.04.20 8 Про хід  виконання  комплексного  плану  протиепідемічних
заходів  щодо  запобігання  занесенню  і  поширенню  на
території  міста  Миколаєва  випадків  гострої  респіраторної
хвороби COVID-19.

15  29.04.20 8 Про  хід  ліквідації  наслідків  НС природного  характеру  на
території міста.

16  29.04.20 8 Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення м. Миколаєва у літній період 2020 року.

17  14.05.20
позачергове

9 Щодо  змін  до  карантинних  заходів  з  запобігання
розповсюдженню гострої респіраторної  хвороби,
спричиненої  коронавірусом  COVID-19 на території  міста
Миколаєва.

18  25.05.20
позачергове

10 Про  заходи  щодо  запобігання  поширенню  гострої
респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої
коронавірусом  SARS-CoV-2,  та  послаблення
протиепідемічних заходів на території міста Миколаєва.

19  28.05.20 11 Щодо  змін  до  карантинних  заходів  із  запобігання
розповсюдженню гострої  респіраторної  хвороби,
спричиненої  коронавірусом  COVID-19  на  території  міста
Миколаєва.

20  28.05.20 11 Про  підтоплення  окремих  територій  м.  Миколаєва
ґрунтовими водами.

21 24.06.20 12 Щодо  змін  до  карантинних  заходів  із  запобігання
розповсюдженню гострої  респіраторної  хвороби,
спричиненої  коронавірусом  COVID-19  на  території  міста
Миколаєва

22 24.06.20 12 Про стан пожежної та техногенної безпеки багатоповерхових
будинків та будинків підвищеної поверховості

23 24.06.20 12 Про  технічний  стан  будівель  і  споруд  з  масовим
перебуванням людей
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24 06.07.20
позачергове

13 Щодо  змін  до  карантинних  заходів  із  запобігання
розповсюдженню гострої  респіраторної  хвороби,
спричиненої  коронавірусом  COVID-19  на  території  міста
Миколаєва.

25 15.07.20
позачергове

14 Щодо  централізованої  утилізації  засобів  індивідуального
захисту на території міста Миколаєва.

26 15.07.20
позачергове

Щодо забезпечення  роботи ЦНАП в карантинний період.

27 21.07.20
позачергове

15 Про  проведення  робіт  ОКП  «Миколаївоблтеплоенерго»  на
аварійних ділянках тепломереж.

28 26.08.20 16 Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи
в осінньо-зимовий період

29 26.08.20 16 Про  стан  підготовки  закладів  освіти  до  роботи  у  новому
навчальному році (COVID)

30 26.08.20 16 Про  забезпечення  пожежної  безпеки  в  пожеженебезпечний
осінньо-зимовий період 2020 року .

31 26.08.20 16 Про об'єкти торгівлі встановлені на інженерних мережах та з
порушенням вимог чинного законодавства (Лист ГУ ДСНС
України у Миколаївській області додається).

32 26.08.20 16 Про виникнення локальних випадків (осередків) інфікування
коронавірусом  COVID-19,  їх  локалізація  та  вжиття
протиепідемічних заходів.

33 31.08.20
позачергове

17 Про  порядок  перевезення  пільгових  категорій  мешканців
міста на період карантину

34 31.08.20
позачергове

17 О проведені масових заходів на території м. Миколаєва.

35 14.09.20
позачергове

18 Щодо  придбання  обладнання  та  засобів  індивідуального
захисту  в  зв’язку  з  погіршенням  епідемічної  ситуації  в  м.
Миколаєві

36 14.09.20
позачергове

18 Щодо  проведення  на  території  м.  Миколаєва  футбольних
матчів чемпіонату України та Кубку України з футболу серед
команд першої та другої ліг сезону 2020 – 2021 років

37 29.09.20 19 Про стан виконання заходів техногенної безпеки на ПНО та
ОПН які розташовані на території м. Миколаєва.

38 29.09.20 19 Стан  системи  оповіщення  та  зв’язку,  заходи  щодо
покращення системи оповіщення.

39 29.09.20 19 Про  хід  виконання  заходів  щодо  запобігання  поширенню
гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 на території м. Миколаєва

40 15.10.2020
позачергове

20 Про  підвищення  рівня  епідемічної  небезпеки  поширення
гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 на території міста Миколаєва, та
хід виконання заходів щодо запобігання
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41 15.10.2020
позачергове

20 Про  забезпечення  протиепідемічних  заходів,  під  час
організації  та  проведення  виборів,  за  рахунок  коштів
резервного фонду бюджету м.Миколаєва

42 27.10.2020
позачергове

21 Щодо запровадження посилених протиепідемічних заходів на
території міста Миколаєва

43 30.10.20 22 Про  підвищення  рівня  епідемічної  небезпеки  поширення
гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 на території міста Миколаєва, та
хід виконання заходів щодо запобігання

44 30.10.20 22 Про стан виконання заходів техногенної безпеки на ПНО та
ОПН які розташовані на території м. Миколаєва

45 30.10.20 22 Про  стан  готовності  сил  та  засобів  до  дій  в  складних
погодних умовах зимового періоду

46 30.10.20 22 Про заходи щодо  попередження  загибелі  людей на  водних
об’єктах в зимовий період

47 26.11.20 23 Про  хід  виконання  заходів  щодо  запобігання  поширення
гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 на території міста Миколаєва

48 26.11.20 23 Про  підготовку  органів  місцевого  самоврядування  щодо
пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків у
2021 році на території міста Миколаєва

49 26.11.20 23 Підсумки виконання плану роботи комісії з питань ТЕБ і НС
м.Миколаєва за 2020 рік.  Розгляд проекту плану роботи на
2021 рік

План роботи Комісії на 2020 рік виконано.

Організація роботи комісії з питань евакуації.

Евакуація  населення  м.  Миколаєва  спланована  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”.

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 населення.

Склад комісії затверджено рішенням виконавчого комітету від 08.04.2020
№327 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 26.09.2014
№915 «Про створення комісії з питань евакуації м.Миколаєва».
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Робота  евакуаційних  органів  в  звітному  періоді  була  спрямована  на
уточнення та коригування планів евакуації, забезпечення постійної готовності
сил та засобів до дій за призначенням в разі виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та соціального характеру. Відпрацювання заходів з
евакуації відпрацьовується під час проведення спеціальних об’єктових навчань,
тренувань,  спеціальних  тренувань  та  за  планом  КГ  АТЦ  при  УСБУ  в
Миколаївській області.

Уточнені  “Орієнтовні  (прогнозовані)  техніко-економічні  розрахунки
розмірів фактичних (понесених) витрат суб’єктів господарювання та громадян
під час здійснення ними заходів з евакуації”.

Проведено  уточнення  розрахунків  відомчих  сил  та  засобів  та  списків
оповіщення евакуаційних органів міста, міського і районних планів евакуації
населення.

В районах міста визначені збірні пункти евакуації та місця розміщення
евакуйованого  населення.  З  метою  організованого  проведення  евакуації
населення  міста  у  разі  загрози  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій
виконавчим комітетом Миколаївської міської ради прийнято 2 рішення «Про
внесення змін до рішення виконкому міської ради від 28.05.2019 №491 «Про
організацію  роботи  збірних  пунктів  евакуації  в  м.Миколаєві»,  які  було
затверджено  рішенням  виконавчого  комітету  від  08.04.2020  №326  та  від
09.09.2020 №804. Всього в місті передбачено 57 збірних пунктів евакуації.

Місця  безпечного  розміщення евакуйованого  населення  передбачається
розгорнути на базі готельних комплексів, санаторіїв та профілакторіїв. Планом
визначено 42 місця безпечного розміщення евакуйованого населення.

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 11 автотранспортними підприємствами міста на залучення
1004 одиниці транспорту малої, середньої та великої місткості для здійснення
евакуаційних перевезень.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 03.10.2019
«Про визначення безпечних районів для розміщення евакуйованого населення в
особливий період у разі проведення бойових дій», комісією з питань евакуації
населення  м.Миколаєва  розроблено  План  приймання  та  розміщення
евакуйованого  населення,  яке  підлягає  евакуації  в  особливий  період  у  разі
проведення бойових дій.

Заняття  з  евакоорганами  всіх  рівнів  проходили  під  час  проведення
навчань, тренувань відповідно затвердженого графіку. 

Сплановані  в  2020  році  заходи  роботи  евакуаційної  комісії  виконані в
повному обсязі.
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Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних 
ситуацій та інформування у сфері цивільного захисту

Місцеву  систему  централізованого  оповіщення  про  загрозу  або
виникнення  надзвичайних  ситуацій  м.Миколаєва   введено  в  експлуатацію  в
жовтні   2019  року  (сертифікат  управління  ДАБК  ММР  серія  МК
№162193511926).

До  складу  місцевої  автоматизованої  системи  централізованого
оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Миколаєві
входить:

-  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 та вул.  Веселинівська,
59), які забезпечують передачу сигналу на частоті 92,0 МГц радіо каналу УР-1
(UA: Українське радіо).

- сигнально-гучномовний пристрій потужністю до 4 Вт (типу БО-FM-04-
01)  у  кількості  116  од.  (заклади  середньої  та  дошкільної  освіти,  будівля
управління освіти ММР, адміністрації районів, будівля ММР, лікувальні заклади
ММР, будівля управління охорони здоров’я  ММР, МКП «Миколаївводоканал»,
у структурних підрозділах департаменту праці та СЗН ММР);

-  щільовий  сигнально-гучномовний  пристрій  підвищеної  потужності
МКО-1Т Platan, потужністю 600 Вт  в кількості 1 од. (мкр. Мала Корениха);

- блок оповіщення типу БО-FM-05 з акустичними системами потужністю
30Вт  та автономним  електроживленням  в  кількості  5  од.  (мкр.  Велика
Корениха, мкр. Варварівка, мкр. Матвіївка, мкр. Намив);

- 8 двоканальних комутаційно-гучномовних засобів типу SWFYA-100 та
RWT-20 (мкр. Матвіївка,  мкр. Тернівка);

- 168 вуличних гучномовців (радіомовних компаній «Рідна вулиця», «Радіо
Квартал»;

- підсистема централізованого виклику та інформування керівного складу
органів управління цивільного захисту міста «ОЛЬХОН».

На  експлуатаційно-технічне  обслуговування   місцевої  автоматизованої
системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних
ситуацій у м. Миколаєві  витрачено  кошти у сумі 84960,00 грн.

До складу  системи централізованого оповіщення «Сигнал-ВО» входить:
- 349 одиниць апаратури П-160 та П-164;
-  125  електросирен  різної  модифікації  (в  тому  числі  19  електросирен

розташовані  на  об'єктах  комунальної  власності  м.  Миколаєва), з  них:  97
централізованого вмикання, 28 автономного запуску;

-  22  стійки  централізованого  виклику  ємністю  1830  номерів,  до  яких
підключено 504 абонента.

На експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних
засобів  оповіщення  і  електрозв’язку  цивільного  захисту  «Сигнал-ВО»  міста
Миколаєва  у   2020  році  витрачено   кошти у  сумі 353499,48  грн.  (за  2019 -
390960,57  грн.).
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Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017
№733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу
виникнення  або виникнення  надзвичайних  ситуацій  та  зв’язку  у  сфері
цивільного  захисту»  затверджено спільні інструкції з директорами 6-ти
телерадіомовних компаній (філія  ПАТ  «НСТУ»  Миколаївська  регіональна
дирекція, КП «ТРК МАРТ», ТОВ ТРК «НІС-ТВ», ТОВ ТРК «Сатурн», ТК
«ТАК-ТV», ТОВ «МКТВ») про порядок оповіщення населення міста про
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій по каналах телебачення і
радіомовлення.

Проведено закладку  записаних на окремих оптичних носіях повідомлень
щодо найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій (дубльованих в паперовому
вигляді) в запечатаних  пакетах з паролями і відгуками  на радіотрансляційних
вузлах  та  студіях  телебачення  вищевказаних  компаній,  які  повинні
використовуватись  у  разі  загрози  та  виникнення  НС та  в  особливий  період
черговим персоналом компаній за командою міського голови або начальника
управління з питань НС та ЦЗН ММР. 

На  підставі  договорів  про  спільну  діяльність  з  ТОВ  «Миколаївське
кабельне  телебачення»  та   ТОВ  «Дикий  сад»  здійснюється  оповіщення  та
інформування населення з питань цивільного захисту через мережу кабельного
телебачення та мережу Internet.

Додатково  інформація  щодо  загрози  виникнення  або  виникнення
надзвичайних  ситуацій  розміщується  на  офіційному веб-сайті  Миколаївської
міської ради та сайті управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення Миколаївської міської ради, з подальшим розповсюдженням
на інших інтернет сайтах міста.

В цілому існуюча система оповіщення м. Миколаєва забезпечує доведення
інформації до керівного складу та населення (в тому числі з вадами зору та слуху)
про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і подій .

  
Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту

Фонд захисних споруд м. Миколаєва складає 222 сховища, з них:
-  78 сховищ державної форми власності;  
-  97  сховищ комунальної  форми   власності,  у  тому  числі  4  сховища в

обласній  комунальній власності;
-  47   сховищ  приватної форми  власності. 
На обліку  територіальної громади м. Миколаєва знаходяться  93 ЗС ЦЗ:
-  72 ЗС департаменту ЖКГ ММР;
-   7 ЗС управління освіти ММР;
-   5 ЗС управління з питань НС та ЦЗН ММР;
-   3 ЗС управління охорони здоров’я ММР;
-  3 ЗС управління з питань культури та охорони культурної  спадщини

ММР;
-   1 ЗС департаменту праці та соціального захисту населення ММР;
-   1 ЗС міськвиконкому;
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-   1 ЗС МКП “Миколаївводоканал”.
Аналіз стану захисних споруд:
-   24 сховища утримується без порушень вимог ДБН;
-   54  сховища мають незначні порушення;
-  144  сховища  не  готові  до  використання  за  призначенням,   з  причин

виходу з ладу фільтровентиляційного обладнання.
На  виконання  розпорядження  управління  комунального  майна  ММР

проводиться передача ЗС ЦЗ, розташованих в житлових будинках м.Миколаєва
на баланс КЖЕП “Центрального району”.

Укриття  населення  м.  Миколаєва  у  разі  виникнення  НС  планується
здійснити  у  захисних  спорудах,  а  також  шляхом  використання  підвальних
приміщень у будівлях та у будинках приватного сектора.

У наявному фонді  захисних споруд  укривається  населення  у  кількості
331 104 особи (70% від загальної кількості населення міста), в тому числі:

-   у сховищах  - 17 985 осіб;
-  в  підвальних  приміщеннях  багатоповерхових  будинків,  установ  та

організацій - 242 549 осіб;
      - в підвальних приміщеннях будинків приватного сектору - 52 545 осіб;

       -  НПЗ (найбільша працююча зміна) — 18 025 осіб.
Міською інвентаризаційною комісією з  технічної  інвентаризації  ЗС ЦЗ

розглянуто  документацію  на  176  ЗС  ЦЗ,  що  складає  79%  (комунальної
власності на 99%), в тому числі: 

- 68 ЗС ЦЗ державної форми власності;  
- 95 ЗС ЦЗ комунальної форми  власності;

  - 13 ЗС ЦЗ  приватної форми  власності.
 На 111 ЗС ЦЗ отримано свідоцтва про право власності на нерухоме майно

та витяги про державну реєстрацію прав.
Загальна сума запланованих коштів у 2020 р. на ремонт ЗС ЦЗ міської

комунальної  власності  складає  5  290,668  тис.  грн.  (міська  цільова  соціальна
програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020-2022 роки від
20.12.2019 № 56/65): 

-  управління з питань НС та ЦЗН ММР - 726,785 тис. грн.;
-  департамент ЖКГ ММР - 4 563,883    тис. грн.
Управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

придбано обладнання та матеріали для відновлення системи електропостачання
в ЗС ЦЗ №52468,  вул.  Московська,  33  у  на  суму 22,693 тис.  грн.           

Управлінням  з  питань  НС  та  ЦЗН  ММР  проведено  технічне
обслуговування вентиляційного обладнання ЗС ЦЗ №52223, пр. Миру, 2а/30 на
суму 100,00 тис. грн. 

ДП  “АМПУ”  МФ  ДП  АМПУ”  (адміністрація  Миколаївського
морського порту” виконано поточний ремонт 3 ЗС ЦЗ на суму 198,00 тис. грн.   

ДП  НВКГ  “Зоря-Машпроект”  виконано  поточний  ремонт  ЗС  ЦЗ  та
придбано ємності для води  на суму 601,487 тис грн.

Всього за 2020 рік витрачено на ремонт та придбання обладнання ЗС ЦЗ
на суму 922,18 тис. грн.



11

Відкориговано  проект  реконструкції  Миколаївського  міського  палацу
культури “Молодіжний” -  “2 черга будівництва. Сховище цивільного захисту”.
Проектом передбачено збільшення місткості 2 ЗС ЦЗ до 500 осіб.

На виконання доручення Миколаївського міського голови від 01.06.2020
№110/02.02.05-10 “Про організацію навчання населення м. Миколаєва з питань
цивільного захисту у 2020 році” проведено практичну підготовку осіб керівного
складу і  фахівців  (у  т.  ч.  ланка з  обслуговування  ЗС ЦЗ)  на  підприємствах,
установах та організаціях при проведені СОТ:

-  ПрАТ  “Миколаївська  ТЕЦ”;
-  МУМА ДП “Укрхімтрансаміак”;
-  Миколаївська філія ДП “Адміністрація морських портів України”;
-  ПАТ “Завод “Екватор”;
-  Миколаївська дирекція УДП ПЗ “Укрпошта”.

      
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.

В останні роки на території міста Миколаєва також спостерігаються значні
зсувні та абразійні процеси.

З  метою покращення  стану  інженерного  захисту  територій  в  2020  році
виконано:

-   роботи по об’єкту “Ліквідація підтоплення житлового масиву Тернівка в
м.   Миколаєві  -   будівництво   дренажного  колектору”  -  на  суму
1 243,396 тис. грн. (37 %);

-   проведено  коригування  проекту   “Ліквідація  підтоплення  селища
Горького  в  м.  Миколаєві  -   будівництво  дренажного  колектору”  -  на  суму
53,619  тис. грн.

Проведені заходи з обстеження об’єкту “Карстові печери Сухого фонтану”
на  суму  160,469  тис.  грн.  (міська  цільова  соціальна  програма  забезпечення
цивільного захисту м.Миколаєва на 2020-2022 роки від 20.12.2019 № 56/65) з
метою використання об'єкту як найпростішого укриття. 
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Радіаційний і хімічний захист

Протягом  2020  року  надзвичайних  ситуацій  з  викидом  (виливом)
небезпечних  хімічних  речовин,  несанкціонованого  поводження  з
радіоактивними речовинами не зафіксовано.

За  даними  спостережень  Миколаївського  обласного  центру  з
гідрометеорології та  постів радіаційного та хімічного спостереження  середній
радіаційний фон атмосферного повітря в м. Миколаєві в  2020 році знаходився
в межах  0,008-0,017  мР/год, що відповідає  середній природній  потужності
експозиційної дози гамма-випромінювання.

Протягом 2020 року здійснено заходи з утилізації металевої ртуті та інших
ртутьвмісних речовин, виявлених на території міста на суму 35905,80 грн.

Хімічна  небезпека  в  м.  Миколаєві  пов'язана  із  наявністю  об'єктів,  що
використовують  небезпечні  хімічні  речовини  або  їх  транспортування
територією міста. 

У промисловому комплексі м. Миколаєва функціонує 8 об'єктів, на яких
зберігається або використовується у виробничій діяльності 106,4 т небезпечних
хімічних речовин,  у  тому числі:  53,0  т  хлору,  43,9  т  аміаку  та  9,5  т  інших
небезпечних хімічних речовин.

Загальна площа зони можливого хімічного ураження складає 22,335 кв.км
(8,6% від площі міста) з населенням 47,455 тис. осіб.

Загальна  площа  прогнозованої  зони  хімічного  ураження  складає
5,087 кв.км з населенням 10,004 тис. осіб.

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  20.12.2019  №56/65  “Про  затвердження  міської
цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на
2020-2022 роки”.

Стан забезпечення засобами захисту органів дихання:
Персонал ХНО:
- потрібно -  0,911 тис. од., 
- в наявності -  0,911 тис. од. (100%).
Працівники підприємств розташованих у ЗМХЗ:
- потрібно - 3,314 тис.од., 
- в наявності -  0,578 тис. од. (17%),.
Доросле непрацююче населення, яке проживає в ПЗХЗ:
-  потрібно -  2,561 тис. од.,
- в наявності -  0,591 тис. од. (23%).
Працівники виконавчих органів Миколаївської міської ради:
- потрібно -  1,050  тис. од., 
- в наявності -  0,812 тис. од. (77%).
Особовий склад міського територіального формування цивільного захисту

забезпечений (без врахування наявності майна в матеріальному резерві міста):
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- 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%.
Особовий  склад міських  спеціалізованих  служб  цивільного  захисту

засобами індивідуального  захисту органів дихання  від бойових отруйних на
58%.  

З метою забезпечення радіаційного і хімічного спостереження створено:
- пости радіаційного та хімічного спостереження — 14 од.;
- диспетчерські служби з цілодобовим режимом чергування — 4 од., 
Для непрацюючого населення створені пункти видачі засобів радіаційного

та хімічного захисту:
- міський – 1;
- кустових– 1;
- на об’єктах господарювання – 22.

Визначено  підприємства  (підрозділи),  які  можуть  залучатися  для
проведення санітарної  обробки людей,  одягу  та  знезараження техніки у разі
виникнення надзвичайних ситуацій:

- об'єкти  побутового обслуговування, що пристосовані для проведення
санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу і майна — 5;

-  автотранспортні  підприємства,  що  пристосовані  для  проведення
спеціальної обробки техніки — 1.

Медичний захист населення

На базі управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради створена
медична служба ЦЗ м. Миколаєва.

З метою боротьби з пандемією  COVID-19 по місту Миколаєву розгорнута
госпітальна база: 

КНП Миколаївської міської ради “Міська лікарня № 1” - 250 ліжок.
КНП Миколаївської міської ради “Міська лікарня № 3” - 200 ліжок.
КНП Миколаївської міської ради “Міська лікарня № 5” - 305 ліжок.
КНП Миколаївської міської ради “Міська дитяча лікарня № 2” - 50 ліжок.
КНП Миколаївської міської ради “Пологовий будинок № 1” - 60 ліжок.
В  госпітальних  базах  для  хворих  на   COVID-19  станом  на  05.01.2021

підведено 414 точок кисню та в наявності 197 кисневих концентраторів.
Обсерватор  для  медичних  працівників  визначено  на  базі  санаторію

профілакторію “Чайка” (Державне підприємство НВКГ “Зоря-Машпроект”).
На виконання рішення міської ради управлінню охорони здоров'я ММР

виділені кошти у сумі 38028,6 тис. грн. для закупівлі медобладнання та  засобів
індивідуального захисту.
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Біологічний захист, забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення

Виконавчими органами ММР придбано засоби індивідуального захисту,
медичне  та  лабораторне  обладнання,  засоби  дезінфекції  на  суму
58,718933 млн.грн., у т.ч.:

- управління охорони здоров’я ММР - 34,4854 млн. грн.;
- управління освіти ММР - 8,234575 млн.грн.
-  департамент  праці  та  соціального  захисту  населення  ММР  -

2,050747 млн.грн.
- управління з питань НС та ЦЗН ММР - 0,09151 млн.грн.;
- адміністрація Центрального району ММР - 0,094793 млн.грн.
- адміністрація Корабельного району ММР - 0,220468 млн.грн.
- адміністрація Інгульського району ММР - 0,00785 млн.грн.
- управління ДАБК ММР - 0,006135 млн.грн.;
- департамент ЖКГ ММР - 0,28192 млн.грн.
-  департамент  енергетики,  енергозбереження  та  запровадження

інноваційних технологій ММР - 0,02542 млн.грн.
- департамент внутрішнього фінконтролю ММР - 0,00495 млн.грн.
- виконавчий комітет ММР - 0,069615 млн.грн.
- управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР -

0,303 млн.грн.
Рішенням  виконавчого  комітету  Миколаївської  міської  ради  від

16.10.2020  №1028  виділено  на  безповоротній  основі  виконавчому  комітету
Миколаївської  міської  ради  за  рахунок  резервного  фонду  бюджету  міста
Миколаєва  кошти у  сумі  2000,000  тис.  грн  на  здійснення  протиепідемічних
заходів (робіт) під час організації та проведення виборів.

Департаментом  ЖКГ  ММР  перерозподілено  у  межах  доведених
граничних лімітів на 2020 рік кошти та укладено договори на наступні заходи: 

- TOB Медична дезінфекція  договір № 352 від 30.03.2020  199 900,00 грн.
(обробка  19606,14 м2 місць загального користування, коридори, туалети, кухні
та 1117 під'їздів  гуртожитків);

-  TOB  “Інтенсив  груп”  -  договір  з   від  17.04.2020  року  №706  щодо
знезараження  об'єктів  благоустрою  (обробка  контейнерних  майданчиків  для
ТПВ загальною площею 11648,44 кв.м).

МКП  ММР  “Миколаївводоканал”  для  проведення  підприємствами  та
організаціями міста дезинфікційних робіт хлорвмістимими розчинами видано
2366 кг гіпохлоріту натрію.

Підприємствами  житлово-комунального  господарства  проведено
дезінфікуючі заходи ( з урахуванням повторної обробки):

- 15099 під’їздів багатоквартирних будинків;
- 9453  ліфтів.
Комунальне  підприємство  ММР  “Миколаївська  ритуальна  служба”

визначено підприємством з транспортування померлих від COVID-19.



15

Департаментом праці та соціального захисту населення ММР доставлено
7275 од. продуктових наборів. До міського територіального центру соціального
обслуговування  надійшло  4225  дзвінків,  з  яких  3526  заявки  на  доставку
предметів першої необхідності.

За  період  дії  карантину  додатково  виявлено  та  прийнято  на  соціальне
обслуговування 218 осіб, які опинились у складних життєвих обставинах.

З метою забезпечення публічної безпеки та порядку в публічних місцях
обласного  центру,  у  середньому  на  добу  залучається  близько  427  чол.
співробітників територіальних ВП ГУНП, нарядів дільничних офіцерів поліції
та громадських формувань.

З  19.06.2020  через  місцеву  автоматизовану  систему  централізованого
оповіщення через кожні 30 хв. здійснюється інформування населення щодо до-
тримання заходів безпеки під час  поширення коронавірусної хвороби COVID-
19,  з залученням радіостанцій міста  радіо  Hit FM України на частоті 91.5FM,
KISS FM Ukraine на частоті 102.1 FМ, Radio ROKS на частоті 100.8 FM, Мело-
дия FM на частоті 99.2 FM та через кожні 15 хвилин через 168  вуличних гу-
чномовців (“Рідна вулиця”, “Радіо Квартал“), встановлених на зупинках транс-
порту та в місцях масового скупчення людей.

У 2020 році, за кошти міського цільового фонду охорони навколишнього
природного  середовища,  придбано  8  приладів  для  моніторингу  стану
атмосферного повітря. 

Прилади  підключено до системи громадського моніторингу якості повітря
України  «EcoCity»,  що  дозволяє  будь-кому  у  режимі  реального  часу
відстежувати  зміни  стану  атмосферного  повітря  за  допомогою  чат-ботів  у
додатках  Telegram,  Viber  чи  Messenger  або  інтерактивної  карти моніторингу
якості повітря на сайті проекту. 

Із придбаних приладів, 6 універсальних пристроїв для моніторингу якості
повітря  Air  Fresh  Max  виконують  заміри  та  реєстрацію  стану  повітря  по
показникам  температури, вологості, концентрації пилу (діаметр часток 2.5 и 10
мікрометрів)  та  формальдегіду  (CH2O),   ще  2  станції  моніторингу  якості
повітря  Oxygen  –  крім  переліченого,  додатково  виконують  заміри  по
показникам  чадного газу (CO), оксиду азоту (NO2) та аміаку (NH3). 

На  сьогодні,  встановлено  та  підключено  6  приладів:  два  по  проспекту
Богоявленському,  та  по  одному  приладу  на  вулицях  Архітектора  Старова,
Залізнична, Космонавтів, Адмірала Макарова.

Забезпечення техногенної безпеки

Відповідно  до  Переліку  ПНО  області,  затвердженого  рішенням
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 28.10.2020 (протокол № 45),  на
обліку в місті Миколаєві перебуває 493 ПНО. 

http://top-radio.ru/nikolaev/melodiya-fm
http://top-radio.ru/nikolaev/melodiya-fm
http://top-radio.ru/nikolaev/roks-ukraina
http://top-radio.ru/nikolaev/kiss-fm-ukraina
http://top-radio.ru/nikolaev/xit-fm-ukraina
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Найменування
ПНО, які зареєстровані 
у державному реєстрі, 

з них:

ПНО, які підлягають
паспортизації

ВСЬОГО

Центральний район 113 52 165

Інгульський район 74 56 130

Заводський район 73 38 111

Корабельний район 52 35 87

За місто Миколаїв 312 181 493

Для 317 ПНО розроблено паспорти безпеки та направлено на реєстрацію
до  державного  реєстру  страхового  фонду  документації  (протягом  2020  року
направлено на реєстрацію 46 паспортів).

На 178 ПНО проведено ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки. За
результатами ідентифікації визначено 110 ОПН, з яких на 16 (20%) об’єктах
змонтовано локальні системи та на 9 (11%) введено в експлуатацію. 

Забезпечення пожежної безпеки

Протягом  2020 року на  території   м.  Миколаєва   виникло 782 пожежі
(в 2019- 852, зменшення на 13%) на яких загинуло 16 осіб (в 2019-6, збільшення
на 63%).

На пожежах врятовано 36 осіб, з них 2 дітей та підлітків (в 2019 – 29/5).
Збитки від пожеж склали 22174,00 тис.грн. ( в 2019 році 14370,00- тис.грн.,

збільшення на 54%). 
Із загальної  кількості  пожеж в житловому секторі  виникло 260  пожежі

(в 2019 році – 235, збільшення на 10%). 
На об'єктах господарчої діяльності виникло 43 пожежі ( в 2019 році - 43).

з/п Найменування  причин
пожеж та подій

Кількість
пожеж та подій

Всього ЦР ІР ЗР КР

1. Загальна кількість пожеж, 
з них:

782 265 169 161 187

Збитки (тис. грн.) 22174 7787 3448 1798 9141

Врятовано матеріальних цін-
ностей на пожежах (тис. грн.)

101824 28956 23056 20079 29733

1.1. В житловому секторі, в т.ч.: 260 102 48 57 53

на відкритих територіях 
житлового сектора

28 8 13 0 7

2. Загинуло: 16 6 2 3 5

3. Причини виникнення:

3.1 необережне поводження з 
вогнем

493 144 109 105 135
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з/п Найменування  причин
пожеж та подій

Кількість
пожеж та подій

Всього ЦР ІР ЗР КР

3.2 порушення правил П/Б при 
влаштуванні та експлуатації 
електрообладнання, 
електромереж

105 49 23 18 15

3.3 порушення  правил  П/Б  при
влаштуванні  та  експлуатації
печей

30 7 4 9 10

3.4 дитячі пустощі з вогнем 1 0 0 0 1

3.5 підпали 99 43 17 22 17

4. На ОГД всього, з них: 43 6 19 13 5

4.1 торговельно-складські 
споруди

16 4 2 8 2

4.2 споруди виробничого 
призначення 

12 1 6 3 2

4.3 об'єкти з масовим 
перебуванням людей

1 0 1 0 0

4.4 інші об’єкти 14 1 10 2 1

5. Врятовано всього людей,       
з них: 

36 13 8 10 5

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

36/2 13/1 8/1 10/0 5/0

5.2 на воді 0 0 0 0 0

5.3 на  території міста 0 0 0 0 0

Протягом  2020  р.  головними  розпорядниками  коштів  профінансовані
заходи протипожежного призначення на загальну суму 7039,798 , в тому числі

-  управління  освіти  ММР  4970,617  тис.грн.  (в  т.ч.  власні  кошти
3551,200 тис.грн., кошти управління капітального будівництва ММР -1419,417
тис.грн.);

- управління охорони здоров’я ММР 1478,651 тис. грн.
- управління у справах фізичної культури і спорту ММР 431,618 тис.грн. 
-  управління  з  питань культури та  охорони культурної  спадщини ММР

130,037 тис.грн.
-  департамент  праці  та  соціального  захисту  ММР  (міський  центр

комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю) 28,875 тис.грн.
На засіданні комісії з питань ТЕБ і НС м.Миколаєва розглядалися питання:
-  Про  забезпечення  пожежної  безпеки  в  пожеженебезпечний  весняно-

літній період 2020 року на об’єктах та території м.Миколаєва (протокол №1 від
14.02.2020).
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-   Про  забезпечення  пожежної  безпеки  в  пожеженебезпечний  осінньо-
зимовий період 2020 року (протокол №16 від 26.08.2020).

За підсумками роботи комісії затверджено:
- комплексний план  заходів  щодо  забезпечення  пожежної  безпеки  у

м.Миколаєві у  пожеженебезпечний  весняно - літній період 2020 року;
- план організаційно-технічних заходів щодо підвищення пожежної безпеки

у м.Миколаєві у  пожеженебезпечний осінньо-зимовий період 2020-2021 років.
Рішенням виконкому Миколаївської міської ради від 22.04.2020 №347 для

попередження  виникнення  пожеж  на  відкритих  територіях  та  облаштування
мінералізованих смуг навколо лісових насаджень адміністраціям районів міста
виділено паливо загальною кількістю: бензин А-92 - 3500 л., дизельне паливо -
6980 л.

Рішенням  виконкому Миколаївської міської ради від 09.09.2020 №775 ДП
«Миколаївське лісове господарство» виділено: бензин А-92 - 1000 л., дизельне
паливо - 2980 л.

Силами ДП «Миколаївське лісове господарство»  створено мінералізовані
смуги на  території  урочища  “Матвіївське”  -  50  км,  доглянуто  -  127  км.  На
території  урочища  “Балабанівське”  створено  мінералізовані  смуги  -  80  км,
доглянуто - 274 км.

Підрядними організаціями з метою попередження виникнення пожеж на
об'єктах  благоустрою  закріплених  за  департаментом  ЖКГ  Миколаївської
міської ради з початку поточного року:

- знесено дерев – 1602 од.;
- обрізка дерев – 6815 од.;
- кронування дерев — 58
- корчування пнів – 667 од.;
- покіс трави – 9819615 м.кв;
- вивезено ТПВ — 1192,04 тис. м куб.

З  метою покращення  стану  пожежного  водопостачання  протягом   2020
року   МКП  “Миколаївводоканал”  проведено  ремонт  систем  водопостачання
господарським  способом:  замінено  аварійних  мереж  водопроводу  —2457,45
п.м., на суму 1836,649 тис. грн., в т. ч. заміна ділянок магістралі вулицями міста
1104,65 п. м.

Протягом 2020 року проведено ремонт та заміну пожежних гідрантів у
кількості 127 од. на загальну суму 246,854 тис.грн., в тому числі:

Райони міста
Заміна Ремонт 

Інгульський 16 14
Заводський 4 24
Центральний 4 25
Корабельний 3 37
Всього: 27 100

МКП “Миколаївводоканал” у 2020 році придбано:
- пожежні щити 48 шт, на суму 300,726 тис.грн.;
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- покажчики пожежних гідрантів 600 шт, на суму 17,500 тис.грн.;
- знаки безпеки (пож. вогнегасники, інформ. покажчики, тощо) 800 шт. на

суму 21,000 тис.грн. 
На замовлення департаменту ЖКГ ММР у 2020 році КП “ЕЛУ автодоріг”

облаштовано під'їзд до природного джерела протипожежного водопостачання
по вул. 2 Набережна (півострів “Аляуди”).

Аналіз надзвичайних ситуацій і подій 

У  2020 році зареєстровано 2 надзвичайних ситуації (далі — НС): 
1. Місцевого рівня.
24.02.2020 р. надійшло штормове попередження  у зв’язку з підвищенням

поривів вітру до 35-38 м/сек, ІІІ рівень загрози - “Червоний”.
Відповідно Державного класифікатора надзвичайних ситуацій дана подія

класифікується  як  надзвичайна  ситуація  природного  характеру  Код ДК 019-
2010:  20231  “Сильний  вітер  (швидкість  вітру  25  м/с  і  більше),  включаючи
шквали та смерчі”.

На ліквідацію наслідків НС з резервного фонду бюджету міста виділено
кошти у сумі 14993,626 тис. грн.

2. Державного  рівня:
В  зв’язку  зі  значним  поширенням  у  світі  випадків  захворювання  на

COVID-19  і  високий  рівень  транскордонної  міграції  населення  України  та
іноземних  громадян,  склалася  ситуація,   яка  несе  загрозу   поширення  на
території  Миколаївської  області  гострої  респіраторної  хвороби,  спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV.

 Відповідно до Національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК
019:2010  дана  подія   класифікується  як  надзвичайна  ситуація  медико-
біологічного  напрямку  природного  характеру -  Код  ситуації  20712
“Захворювання людей на особливо небезпечні інфекційні хвороби”.

На  території  міста  зареєстровано  79  надзвичайних  подій  (пов’язані  з
залученням аварійно-рятувальних служб):

Найменування  причин подій Кількість подій

Всього ЦР ІР ЗР КР

Загальна кількість подій,
з них:

79 21 13 32 13

виявлення вибухонебезпечних 
предметів часів ВВВ

31 8 3 15 5

події на водних об’єктах 4 2 1 1 0

події на транспорті 14 5 1 6 2

вибухи та загрози вибухів 19 5 3 5 6

отруєння людей 7 0 2 5 0

захворювання тварин 0 0 0 0 0
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Найменування  причин подій Кількість подій

Всього ЦР ІР ЗР КР

події, пов’язані з погодними 
умовами

0 0 0 0 0

події на об’єктах ЖКГ 1 0 1 0 0

інфекційні захворювання людей 0 0 0 0 0

знайдення хімічно небезпечних 
речовин

1 0 1 0 0

аварійне відключення 
електроенергії

0 0 0 0 0

пошкодження інженерних споруд 0 0 0 0 0

інші події 2 1 1 0 0

Протягом 2020 року на воді зареєстровано 4 події,  в тому числі:
- Центральний район – 2 події;
- Інгульський район - 1 подія;
- Заводський район – 1 подія;

№
п/п

Найменування АТО
Загинуло Врятовано

2019 2020 2019 2020
1 Центральний район 4 2 3 0
2 Інгульський район 0 1 1 0
3 Заводський район 3 1 3 0
4 Корабельний район 3 0 0 0
5 м.Миколаїв 10 4 7 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  2020  році  пройшло  904  чол.,  план  комплектування
курсів  виконано  на  81.8  %  від  запланованого  (план  1105  чол.).  В  2019  р.
виконання  плану  складало  115,8  %  пройшли  навчання  1111  чол.  від
запланованого 959). 

По структурним підрозділам курсів:
- за  державним замовленням пройшли навчання  214  чол.  –  102.3  % від

запланованого (план - 209 чол.):
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Інгульський район — 45 чол. - 100 % виконання плану (план - 45 чол)
Заводський район — 39  чол. - 100 % виконання плану (план - 39 чол)
Центральний район — 122 чол. - 100 % виконання плану (план - 122 чол)
Корабельний район — 8 чол. - 266 % виконання плану (план - 3 чол)

- на  договірних  засадах  за  кошти  ОГД  —  690  чол.  –  77.1  %  від
запланованого (план - 896 чол.).
Інгульський район — 206 чол. – 63 % виконання плану (план - 327 чол)
Заводський район — 190 чол. – 76 % виконання плану (план - 250 чол)
Центральний район — 215 чол. –82 % виконання плану (план - 261 чол)
Корабельний район — 79 чол. - 136 % виконання плану (план - 58 чол)
Практичне  навчання  населення,  яке  зайняте  у  сфері  виробництва  та

обслуговування  здійснювалося  шляхом  проведення  спеціально-об’єктових
тренувань (навчань) з питань цивільного захисту:

- 71 спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту (СОТ)
(виконання запланованого 93.4 %, план - 76 тренувань):  Інгульський район —
18 тренувань 112.5 % виконання плану (план — 16 тренувань); Центральний
район  —  15  тренувань  46.8  %  виконання  плану  (план  -  32  тренування);
Корабельний  район  —  13  тренувань  144.4  %  виконання  плану  (план  -  9
тренувань); Заводський район — 25 тренувань 131.5 % виконання плану (план -
19 тренувань).

- 11 спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту (СОН)
(виконання плану 26.1 % план 42 навчання):  Інгульський район — 2 навчання
12.5  % виконання плану (план - 16 навчань); Заводський район — 3 навчання
30 % виконання плану (план - 10 навчань); Центральний район — 6 навчань
37.5 % виконання плану (план - 16 навчань); 

Проведення  спеціальних  об’єктових  навчань  (тренувань)  в  2020  р.,  в
порівнянні з 2019 р. зменшилось у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в м.
Миколаєві  протягом  року,  яка  призвела  до  дистанційної  форми  роботи  на
багатьох  підприємствах,  установах  та  організаціях  та  введенню карантинних
обмежень  відповідно  до  вимог  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
11.03.2020  №211  “Про  запобігання  поширенню  на  території  України
коронавірусу COVID-19”. 

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,
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користування засобами захисту, вивчення правил пожежної безпеки та основ
цивільного  захисту,  здійснювалося  в  рамках  вивчення  предметів  “Основи
здоров’я” та “Захист Вітчизни”.

В  зв'язку  із  введенням  карантинних  заходів  щодо  попередження
розповсюдження  захворюваності  на  коронавірусну  інфекцію  COVID-19,
спричинену  вірусом  SARS-CoV-2,  та  епідеміологічною  ситуацією,  яка
складалася  в  м.  Миколаєві  протягом  року,  День  цивільного  захисту  було
проведено  під  час  дистанційного  навчання  в  якому  прийняли  участь  32060
учнів та педагогічних працівників навчальних закладів.

Для  поліпшення  якості  навчально-виховної  роботи  з  дітьми   з  питань
особистої безпеки, захисту життя та норм поведінки у надзвичайних ситуаціях
у  закладах  дошкільної  освіти  проведено  Тиждень  безпеки  дитини,  захід
проведено (в межах карантинних обмежень) у 24 закладах дошкільної освіти
(ЗДО), на який залучалось 732 особи педагогічного складу та 12386 вихованців.

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  14
консультаційних  пунктів,  на  яких  пройшли  навчання  3253  чоловіка,  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
150000 пам’яток на 22 теми.

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 17 виступів на телебаченні з
актуальних для  міста  питань,  розміщення  інформації  у  ЗМІ  про  заходи,  які
проводились  з  метою  недопущення  НС  під  час  ускладнень  погодних  умов,
забезпечення  сталого  функціонування  міського  господарства.  На   офіційних
сайтах Миколаївської міської ради та управління з питань НС та ЦЗН ММР
розміщувалася інформація про штормові попередження з рекомендаціями для
населення  щодо  дій  у  ситуації,  яка  може  відбутися,  розміщувалися  тексти
пам'яток  інформаційно-попереджувального  характеру  та  інформація  щодо
ліквідації наслідків НС (238 текстів).

На  виконання  розпорядження  Миколаївського  міського  голови  від
14.02.20р. № 38-р «Про планування та реалізацію основних завдань і заходів
цивільного  захисту  м.  Миколаєва  на  2020  рік»  протягом  вересня  2020  року
проводились  огляд-конкурси  на  кращу  навчально-технічну  базу
консультаційних пунктів  (далі  КП)  з  питань ЦЗ.  Під  час  проведення  заходу
особлива увага приділялася: 
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характеристикам приміщення КП;
наявності  та  актуальності  документації  щодо  створення  та  організації

роботи КП;
переліку розділів, що потрібні для оформлення стендів КП; 
рівню матеріально-технічному забезпеченню діяльності КП; 
стану  просвітницької  роботи  та  пропаганди  знань  з  питань  ЦЗ  серед

населення. 
За  результатами проведення  огляду-конкурсу  на  кращу НМБ кращими

визначені:
Краща навчально-методична база ОГД:

⁃ Центральний район — МУМА ДП «Укрхімтрансаміак».
Кращий консультаційний пункт з питань ЦЗ:

⁃ Центральний  район  -  консультаційний  пункт  при  ЖКП  ММР
«Прибужжя»;

⁃ Заводський район - консультаційний пункт при  ЖКП ММР «Бриз»  ЖЕК
№ 1; 

⁃ Корабельний район - консультаційний пункт при КП ДЄЗ «Океан»;
⁃ Інгульський район - консультаційний пункт при КЖЕП ММР “Зоря”.

Характерні недоліки, виявлені в ході проведення огляду-конкурсу КП:
 - відсутня інформація про стан безпеки ПНО;

      - недостатня кількість інформації на інформаційно-довідкових куточках
(законодавча база не оновлена відповідно до змін чинного законодавства);
        - відсутні або знаходяться у малій кількість матеріально-технічні ресурси
для забезпечення діяльності КП;
          - відсутній наглядовий матеріал, щодо розміщення захисних споруд;

Підводячи підсумки з проведеної роботи можливо зробити висновки, що
найкраще виконали плани на 2020 р.  з  функціонального навчання на курсах
НМЦ ЦЗ та БЖД в м.Миколаєві Корабельний район, з підготовки населення,
яке зайняте у сфері виробництва та обслуговування, — Заводський район; та
незважаючи на окремі недоліки, в цілому заплановані заходи з підготовки всіх
верств населення були виконані.

Створення фінансових та матеріальних  резервів.

Матеріальні резерви в м. Миколаєві створені на міському та об’єктовому
рівнях, згідно Постанови КМУ України від 30.09.2015 № 775 та відповідного
рішення  виконавчого  комітету  Миколаївської  міської  ради   від  26.02.2016
№ 173.

Міський матеріальний резерв, призначений для запобігання та ліквідації
НС.  Щорічно,  за  рахунок міського бюджету,  здійснюється  його поповнення,
проводиться аналіз використання резерву для вдосконалення наявних засобів.
Матеріальний резерв розміщено за адресою: вул.В.Чорновола, 4.

Виконання  заходів  щодо  створення,  поповнення  та  утримання  резерву
покладено на управління з питань НС та ЦЗН ММР. 
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На  складах  міського  матеріального  резерву  накопичено  матеріальних
цінностей  на  суму  3  404  848,0  грн.,  в  2020  році   використано   на   суму
1 824 495 грн.

Резервний фонд бюджету м.Миколаєва складає 20 млн. грн., використано
17 млн.грн.грн. 

Номенклатура матеріального резерву 

Проведення командно-штабних навчань та тренувань
 органів управління та сил ЦЗ

 За планом АТЦ при СБУ в Миколаївській області 10 липня 2020 р.
органами  управління  міської  ланки  ТП  ЄДС  ЦЗ  Миколаївської  області
прийнято  участь  у  спеціальних  навчаннях  з  антитерористичної  тематики
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“Проведення спеціальних заходів у разі виникнення НС соціального характеру
на об’єкті ДП “Стивідорна компанія “Ольвія”.

З  метою підготовки  органів  управління  і  сил  ЦЗ до  реагування  на  НС,
пов’язаних з ускладненням погодних умов в осінньо-зимовий період 26 листопада
прийнято  участь  у  проведенні  командно-штабного  навчання  у  режимі  відео-
конференції на базі ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

Аварійно-рятувальне обслуговування

Аварійно-рятувальне  обслуговування  об’єктів  та  територій  міста
здійснювалось 10 взводом ДВГРЗ ДСНС України.

За 2020 р. здійснено 1346 виїздів, врятовано життя 7 особам:

№ п/п Найменування заходів кількість

1 2 3
1 Всього здійснено виїздів: 1346
2 Відпрацьовано чол/год, з них 15194

2.1 в дихальных апаратах 482
3 Задіяно особового складу 4140
4 Задіяно техніки 1350
5 Проведено виїздів на аварійно-рятувальні роботи, з них: 138

5.1 Нещасні випадки з людьми на водних об’єктах 4
5.2 Нещасні випадки з людьми (інші) 11
5.5 ліквідація витоку, виливу ХНР, перевищення ГДК в повітрі 1
5.8 НС пов'язані з сильним вітром, охоплюючі шквали та смерчі 93
5.9 НС, повязана з інфекційними хворобами людей 29
7 Врятовано, чол., з них 7
8 Вилучено трупів, чол., з них 33
9 Проведено виїздів на технічні роботи, з них: 1132

9.1 водолазні роботи пошукові 1
9.2 водолазні роботи підводно-технічні 36
9.3 відчинення квартир, приміщень, сховищ 71
9.5 роботи в важкодоступних місцях 2
9.6 розпилювання повалених дерев, кронування 161
9.7 відкачка води 3
9.9 демеркуризація 9
9.10 забезпечення масових заходів 1
9.11 забезпечення безпеки на воді 185
9.12 обстеження конструкцій 10
9.13 демонтаж конструкцій 7
9.14 монтаж конструкцій 67
9.15 енергозабезпечення 3
9.16 провали грунту 11
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9.18 надання допомоги тваринам 5
9.19 знищення комах 3
9.21 вилученя шкідливих речовин (роботи з НХР) 10
9.22 забезпечення безпеки навколишнього середовища 1
9.23 забезпечення масових вибухів на кар'єрах 29
9.24 надання допомоги пенсіонерам 47
9.25 надання допомоги бригадам ШМД 29
9.27 надання допомоги поліції 99
9.29 перевірка вогнегасників, пожежних гідрантів 1
9.30 господарчі роботи 100
9.31 хибний виклик 14
9.32 очищення ємностей 51
9.33 обстеження дерев 22

9.34 Дезинфекція подвір'я, житлового приміщення або побутового приміщення 137

9.35 Технічне обслуговування пожежних гідрантів 15
9.36 Пошукові роботи 2
10 Проведено виїздів на профілактичні роботи 61

10.1 Виявлено порушень Правил безпеки 334
10.4 Кількість приписів, наданих керівництву об'єктів 59
11 Проведено тактичних навчань 5
12 Проведено сумісних тактичних навчань 5
13 Проведено виїздів по учбовим тривогам 1
14 Кількість укладених договорів 6
15 Кількість обслуговуємих ПНО 8
16 Кількість обслуговуємих рекреаційних зон 2

Висновок: органи управління, сили ЦЗ Миколаївської міської ланки
ТП  ЄДС  ЦЗ  Миколаївської  області  “обмежено  готові”  до  дій  за
призначенням в умовах мирного часу та особливого періоду. 

Основні завдання на 2021 рік

Головним  завданням  з  підготовки  цивільного  захисту  м. Миколаєва  на
2021  рік  вважати  виконання  завдань  та  заходів  щодо  реалізації  державної
політики,  спрямованої  на  забезпечення  безпеки  та  захисту  населення  і
територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час та в особливий
період.

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на:
- забезпеченні  готовності  до  дій  Миколаївської  міської  ланки

територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту
Миколаївської області;
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- проведенні  попереджувальних  заходів  у  сфері  захисту  населення,
техногенної  та  пожежної  безпеки,  з  метою  зниження  ризиків  виникнення
надзвичайних ситуацій та зменшення людських і матеріальних втрат;

- виконання заходів з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації  природного  характеру,  пов’язаної  із  поширенням  коронавірусної
хвороби COVID-19;

- розвитку створеного потенціалу засобів захисту населення, накопичення
матеріальних  резервів,  призначених  для  попередження  та  ліквідації
надзвичайних ситуацій;

- підтриманні  у  постійній  готовності  до  функціонування  систем
централізованого  оповіщення  про  загрозу  або  виникнення  надзвичайних
ситуацій, здійснення їх модернізації;

- 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 цивільного захисту.

Начальник управління
з питань НС та ЦЗН ММР Олександр ГЕРАСІМЕНЯ
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