
 Аналіз  

діяльності органів управління та сил ЦО (ЦЗ) з питань  

захисту населення та територій за 2012 р. 

 

Головним завданням з підготовки цивільної оборони (цивільного захисту) 

м. Миколаєва на 2012 рік вважалась реалізація державної політики, 

спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, 

матеріальних і культурних цінностей, довкілля від надзвичайних ситуацій 

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

території міста. 

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосереджувались на: 

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

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

- плануванні і проведенні ефективних попереджувальних заходів захисту 

населення і територій з метою досягнення прийнятих рівнів ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

- забезпеченні затвердженого рівня фінансування бюджетами всіх рівнів 

профільних програм і заходів цивільного захисту; 

- впровадженні заходів щодо безаварійного функціонування потенційно 

небезпечних об’єктів, виконанні вимог діючого законодавства у сфері 

цивільного захисту та техногенної безпеки на ПНО; 

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

населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих  надзвичайних 

ситуацій (НС) на основі законодавства у зазначеній сфері. 

 Діяльність органів управління та сил цивільної оборони (ЦЗ) 

м.Миколаєва в 2012 р. спрямовувалась на забезпечення виконання 

розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 06.01.12   

№ 4-р „Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2012 

рік” та розпорядженні міського голови від 18.01.12 № 17р „Про планування та 

реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільної оборони  (ЦЗ) 

м.Миколаєва на 2012 р.”. 

 

Планування попереджувальних заходів. 

 

 З метою забезпечення гарантованого рівня захисту населення, 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій,  в місті  працюють 4 міські 

цільові програми:  

- „Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 

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

2011-2015 рр.”; 

- „Програма з відновлення захисних властивостей сховищ ЦО 

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

-  „Програма „Безпечне житло”; 

- „Програма ліквідації наслідків підтоплення території м.Миколаєва на 

період 2010-2015 років”. 



 Відповідно до міської Програми розвитку цивільного захисту 

м.Миколаєва за 2012 рік з міського бюджету використані кошти у сумі   

2569853 грн. 

 На кошти, передбачені у Програмних заходах, поновлено міський 

матеріальний резерв, поліпшено стан системи оповіщення міста, виконувалися 

першочергові заходи з аварійно-рятувального обслуговування, приведення 

захисних споруд до готовності використання за призначенням, здійснюється 

моніторинг  небезпечних явищ на території міста. 

Департаментом ЖКГ ММР укладено договір з ТОВ “Торговий дім 

“КАМАЗ”на придбання автопідіймача гідравлічного пожежного АПГП 30/20-

300/206 на шасі КамАЗ – 53215 на суму 3 млн. 300 тис. грн. 

Відповідно до “Програми створення страхового фонду документації           

м. Миколаєва на 2011-2015 рр.” за 2012 рік об'єктами господарчої діяльності 

через Південний Регіональний центр Страхового фонду документації 

замікрофільмовано 3050 арк. формату А4 на загальну суму 45083 грн. 

За  Програмою “Безпечне житло” вжито заходів щодо покращання 

електрозабезпечення міста за рахунок будівництва нових та реконструкції 

існуючих кабельних, повітряних ліній та будівництва розвантажувальних ТП,  

покращено стан газопостачання,  обслуговування та ремонту зовнішніх мереж 

та споруд на них, заміни газових приладів у квартирах мешканців житлових 

будинків. Проведені першочергові ремонтні роботи на аварійних будинках. 

Департаментом ЖКГ ММР виконано заміну 52 газових плит та 9 газових 

колонок.  
 Згідно з Програмою з відновлення захисних властивостей ЗС виконано 

ремонт на суму 969,497 тис. грн. в  14 ЗС: 

- кошти міського бюджету – 930,064 тис. грн. (Управління з питань НС та 

ЦЗН ММР, департамент ЖКГ ММР). У т.ч. придбано 6 од. ФП-200 на суму 

53,400 тис. грн. 2012 року виготовлення; 

- кошти  - ОГД 39,433 тис. грн. (ПАТ «МТЕЦ»). 

Підприємствами, установами, організаціями міста проведено технічну 

інвентаризацію 110 захисних споруд ЦО (ЦЗ) м. Миколаєва, що складає 49 % 

від загальної кількості. 

 На виконання Програми з ліквідації наслідків підтоплень  

продовжувались роботи з будівництва дренажної системи в Ш.Балці та 

розроблені проекти на будівництво систем в житлових масивах мкр.Жовтневе, 

мкр. Тернівка та сел.Горького на суму 800 тис.грн. 

 Крім виконання програмних заходів виконавчими органами 

Миколаївської міської ради вживалися заходи, а саме: 

 1. З метою забезпечення пожежної безпеки ДП “Миколаївське лісове 

господарство” влаштовано 90 км нових мінералізованих смуг, 38 км 

протипожежних розривів, виконано догляд за існуючими мінералізованими 

смугами та протипожежними розривами на загальній протяжності 530 км. 

 2. Для зниження ризику виникнення НС техногенного характеру на ХНО 

вжито заходів щодо вилучення  рідкого аміаку з аміачно-холодильних 

установок: 

 -   03.04.12 на ТОВ “ім.Ольшанського” - 1,6 тон; 



 - 20.04.12 на ТОВ “Універсальна торговельна база” Миколаївської 

облспоживспілки  - 3 тони. 

 В результаті показник кількості населення, яке мешкає в зоні можливого 

хімічного зараження від НХР зменшено до 43,915 тис.осіб. 

 3. З метою реалізації сучасних вимог законодавчої бази про своєчасне 

оповіщення та інформування населення, керівників підприємств, установ та 

організацій про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, управлінням з 

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

створено автоматизований комплекс системи оповіщення керівного складу               

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

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

евакокомісій міста та районів міста. 

 4. З метою зниження рівня загибелі соціально незахищених верств 

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

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

та нічлігу, розрахований на 70 койко-місць. Забезпечено гаряче харчування, 

охорона громадського порядку, медичний огляд відвідувачів. 

5. Велика увага приділялась питанням забезпечення безпеки людей на 

воді. 

 Рішенням виконавчого комітету визначено мережу пляжів та місць 

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

обстеження пляжів, забезпечена дія відомчих рятувальних постів. 

 Керівниками 14 баз для стоянки маломірних (малих) суден, розташованих 

у водоймах спортивного та любительського рибальства в м.Миколаєві, 

організовано спостереження за водною акваторією силами вахтових служб на 

зимовий період. 

 З метою забезпечення ефективного та оперативного реагування на 

надзвичайні ситуації, пов’язані із загибеллю людей на воді, на території міста   

ТОВ «Миколаївпроект» у 2012 році розроблено проект будівництва рятувальної 

станції в зоні відпочинку мкр. Намив. Загальна вартість будівництва складає 

7332,609 тис. грн., у тому числі 270,0 тис.грн. витрати на проектно-

вишукувальні роботи та експертизу.   

 6. Рішенням міськвиконкому визначені завдання щодо підготовки 

міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 рр., 

узгоджено оперативний план дій, направлених на локалізацію і ліквідацію 

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

7. Розпорядженнями голів адміністрацій районів міста передбачено 

залучення додаткової техніки з підприємств та установ, розташованих на 

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

життєзабезпечення .   

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

резерв на загальну суму 490025 грн. 

Для забезпечення заходів, спрямованих на захист населення,  протягом  

2012 року управлінням підготовлено 12 доручень та 13 розпоряджень міського 

голови,  18  рішень  міськвиконкому, 3 рішення міської ради. 

Адміністраціями районів міста планування заходів з захисту населення  

здійснено на належному рівні. 



Організація роботи комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій. 

 

З метою своєчасного прийняття рішень керівництвом міста та вжиття 

превентивних заходів щодо покращення стану техногенно-екологічної безпеки 

протягом поточного року підготовлено і проведено 23 засідання комісії,            

10 чергових та 13 позачергових, на яких розглянуто 58 питань, по всім 

питанням прийняті відповідні рішення. Розглянуто та затверджено 11 планів 

заходів. 

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. 

Корабельний район: 

- ліквідація наслідків пожежі у житловому будинку за адресою: вулиця 

Ушакова, 2/1; 

- ліквідація наслідків пожежі у житловому будинку за адресою вул. 

Дибенка, 26; 

- ліквідація наслідків сильного вітру (житловий будинок за адресою вул. 

Ольшанців, 149); 

- ліквідація наслідків сильного вітру (житловий будинок за адресою вул. 

Оранжерейна, 101); 

- здійснення невідкладних заходів з метою недопущення підтоплення 

приватних садиб на території Корабельного району. 

Ленінський район: 

- забезпечення робіт з ліквідації надзвичайної події на міському звалищі 

впалого листя. 

Центральний район: 

- виконання невідкладних відбудовних робіт з ліквідації наслідків 

складних погодних умов на території Центрального району; 

- ліквідація наслідків надзвичайної ситуації зі забруднення прилеглої 

акваторії р. Інгул нафтопродуктами; 

- забезпечення роботи та додаткового патрулювання пунктів обігріву та 

пунктів соціального харчування для незахищених верств населення міста. 

- попередження розповсюдження особливо небезпечних інфекційних 

хвороб безпритульними тваринами на території міста 

- виконання невідкладних робіт на водопровідних мережах міста; 

- здійснення невідкладних заходів з попередження виникнення 

надзвичайної ситуації техногенного характеру на міському полігоні твердих 

побутових відходів; 

- ліквідація пожежі на території міського полігону ТПВ. 



За зверненням комісії прийнято 12 рішень міськвиконкому щодо 

виділення матеріалів з матеріального резерву міста на запобігання та ліквідацію 

наслідків надзвичайних ситуацій та подій, на загальну суму 154,334 тис. грн.  

План роботи Комісії на 2012 рік виконано. 

  

  

Організація роботи евакокомісії. 

           

  Відповідно рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 

24.03.02 р. № 454, від 24.02.12 р. № 176 «Про внесення змін до рішення 

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

створення міської евакуаційної комісії» в  м. Миколаєві створено міську 

евакуаційну комісію. 

Робота евакуаційних органів в звітному періоді була спрямована на 

уточнення та коригування планів евакуації, забезпечення постійної готовності 

сил та засобів до дій за призначенням в разі виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та соціально-політичного характеру. 

В районах міста визначені збірні евакуаційні пункти та місця розміщення 

евакуйованого населення. Загалом передбачено 72 збірні евакуаційні пункти,  

18 місць безпечного розміщення евакуйованого населення. 

Місця безпечного розміщення евакуйованого населення передбачається 

розгорнути на базі готельних комплексів, санаторіїв профілакторіїв та на 

вільному казарменому фонді військових частин гарнізону.  

Харчування евакуйованих осіб передбачається організувати в місцях 

розселення, готування їжі буде виконуватися на наявному обладнанні               

35 закладів освіти та мережі ліцензійних закладів. 

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

11 автотранспортними підприємствами міста на залучення 1596 одиниць 

транспорту малої, середньої та великої місткості для здійснення евакуаційних 

перевезень.    

 Проведено уточнення розрахунків відомчих сил та засобів та списків 

оповіщення евакуаційних органів міста, міського і районних планів евакуації 

населення та планів транспортного забезпечення евакозаходів 

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

реагування та здійснення заходів медичної евакуації, створено резервний фонд 

ліжок в кількості: 

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

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

- 1420 одиниць у разі спалаху гострих кишкових інфекцій та холери; 

У разі спалаху захворювання грипом: 

1. перша лінія – 190 одиниць, 

2. друга лінія – 1035 одиниць, 

3. третя лінія (резерв) – 300 одиниць, 

4. денні стаціонари – 195 одиниць. 

Всього за рахунок лікувально-профілактичних закладів міста для 

проведення евакуаційних заходів може бути виділено 31 бригада з можливістю 

евакуації до 55 осіб за рейс. 



 28.11.12 органами управління ЦО (ЦЗ) міста та Ленінського району 

прийнято участь в тактико-спеціальному навчанні, яке проводилось під 

керівництвом КГ при СБУ за темою: “Підготовка та проведення 

антитерористичної операції на об'єкті “Відокремлений структурний підрозділ 

“Пасажирський вокзал Миколаїв” Одеської залізниці”. 

Проведено заняття з членами евакуаційних органів Ленінського району за 

темою: „Особливості організації та проведення евакуаційних заходів під час 

виникнення надзвичайної ситуації соціально-політичного характеру”. 

 23.05.12, згідно з планом основних заходів з підготовки Миколаївської 

територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту України  на 2012 

рік, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 06.01.12 

№ 4-р „Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2012 

рік”,  проведено командно-штабне навчання за темою: „Дії органів управління, 

сил та засобів ЦО (ЦЗ) при виникненні гострих інфекційних захворювань та 

холери”. Навчання пройшли під керівництвом начальника ЦО (ЦЗ) 

Центрального району. Заплановані питання евакуації в ході навчань 

відпрацьовані повністю, їх відпрацювання оцінено як “добре”. 

 У 2012 році проведено 191 навчання із залученням 575 чоловік особового 

складу евакоорганів. Під час проведення навчань організовано відпрацювання 

евакуаційних заходів з практичним розгортанням збірних евакуаційних пунктів. 

 Протягом року проводились перевірки стану готовності до дій за 

призначенням об’єктових та районних евакуаційних органів. Аналіз перевірок 

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

призначенням. В кращій бік слід відмітити організацію роботи евакуаційних 

комісій Ленінського та Заводського районів. 

 Сплановані в 2012 році заходи роботи евакуаційної комісії виконані в 

повному обсягу. 

 

 

Система зв’язку і оповіщення. 

 

 Система зв’язку і оповіщення цивільної оборони міста створена і 

функціонує на базі центру телекомунікаційних послуг міської телефонної 

мережі Миколаївської філії ПАТ «Укртелеком». 

Апаратура оповіщення та зв’язку цивільної оборони м. Миколаєва 

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

установах і організаціях міста та включена до системи централізованого 

оповіщення керівного складу і населення області. Апаратура знаходиться в 

постійному функціонуванні. 

Працездатність та технічне обслуговування апаратури оповіщення 

забезпечується Центром технічної експлуатації №7 Філії спеціалізованого 

електрозв’язку ПАТ “Укртелеком”. 

Для оповіщення керівного складу підприємств, установ, організацій і 

населення м. Миколаєва задіяна апаратура,  до якої входить: 

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



- 152 електросирени різної модифікації, з них: 133 централізованого 

вмикання, 19 автономного запуску. За різними причинами 59 електросирен 

непрацездатні; 

- електросирени, які розташовані на об'єктах комунальної власності                                                                        

м. Миколаєва, підтримуються у справному стані. 

  22 стійки централізованого виклику ємністю1680 номерів, до яких 

підключено 382 абонента. 

 Основними напрямками роботи в 2012 році визначалось:  

- створення міської сучасної системи оповіщення керівного складу; 

- інвентаризація та перевірка технічного стану апаратури оповіщення; 

- робота щодо уточнення переліку підприємств, установ та організацій 

які потребують підключення до СЦВ; 

- здійснення контролю за обладнанням потенційно-небезпечних об’єктів 

локальними системами оповіщення тощо.  

- підтримання міської системи оповіщення у постійному працездатному 

стані; 

 За поточний рік відновлено працездатність 22 блоків П-164 апаратури 

оповіщення,  заведено на стійку СЦВ 18 абонентів. 

 На базі служби оперативного реагування міськвиконкому створено 

автоматизований комплекс системи оповіщення “ОЛЬХОН”, на який заведено 

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

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

доводити необхідну інформацію як до кожної окремої комісії району, так і до 

всіх комісій районів та міста одночасно по 12 телефонним каналам.  

 Основним напрямом розвитку цього комплексу є поступовий перехід від 

аналогової (з окремим використанням телефонних і телеграфних каналів) до 

цифрової системи, яка буде забезпечувати обмін усіма видами інформації в 

установлений строк у всіх режимах функціонування. 

 Ведеться робота щодо підключення до стійки централізованого виклику: 

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

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

 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 міста на випадок виникнення необхідності в оповіщенні населення 

при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій по каналах телебачення і 

радіомовлення. 

 Проведено закладку друкованих текстів звернень щодо найбільш 

вірогідних надзвичайних ситуацій в запечатаних конвертах на 

радіотрансляційних вузлах та студіях телебачення, які повинні 

використовуватись у разі загрози та виникнення НС та в особливий період 

черговим персоналом компаній. 

Щоп’ятниці на рекламному носії - світлодіодному екрані ТОВ „Медіа 

Інформ Груп”, здійснюється інформування населення про радіаційний фон в 

м.Миколаєві. 

 Щомісяця на міжміському та приміському автовокзалах м.Миколаєва 

через об’єктові системи оповіщення оголошуються тексти пам'яток 



роз’яснювального та попереджувального характеру щодо правил поведінки 

населення при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації. 

 Для забезпечення управління і організації взаємодії в особливий період і в 

разі виникнення надзвичайної ситуації передбачено керування системою 

оповіщення з телеграфно-телефонної станції ТТС-2, який обладнаний 

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

Технічні засоби системи оповіщення підтримуються в готовності шляхом 

планових перевірок їх працездатності і постійного експлуатаційно-технічного 

обслуговування. 

В цілому існуюча система оповіщення м.Миколаєва забезпечує доведення 

інформації до керівного складу та населення про виникнення або загрозу 

виникнення надзвичайних ситуацій і подій. 

 

 

Радіаційний і хімічний захист.  

    

 На території міста 12 об'єктів, які використовують небезпечні хімічні 

речовини що створюють певну загрозу персоналу та населенню, яке проживає 

поблизу та попадає в зону можливого ураження.  

В технологічному процесі ХНО використовують 442 тонни небезпечних 

хімічних речовин (з урахуванням аміакопроводу Миколаївського управління 

магістрального аміакопроводу УДП “Укрхімтрансаміак”), із них 346 тон аміаку, 

53 тони хлору та 43 тони  небезпечних  кислот та речовин.  

Забезпеченість населення, робітників та службовців  засобами захисту 

органів дихання від НХР складає 24%. 

З метою зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій 

приймаються заходи щодо зниження небезпечних хімічних речовин на ХНО. В 

2012 році з переліку ХНО вилучено: ТОВ ім.Ольшанського та                          

СП “Миколаївська універсальна торгова база”. 

В результаті вжитих заходів частка території, що потрапляє у зону 

можливого хімічного зараження зменшилась на 9 %, показник кількості 

населення, яке мешкає в зазначеній зоні  знижено до  43,915 тис. осіб. 

Підприємствами, установами та організаціями м.Миколаєва придбано на 

173709,0 грн., в т.ч. : 

Наявність  пунктів санітарної обробки людей та спеціальної обробки 

транспорту за місто складає: 

 - санітарна обробка людей 7 од. на 306 місць; 

 - санітарна обробка одягу – 10 од. (28 пральних машин, дезкамер); 

 - спеціальна обробка транспорту –8 од. 

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

 Для непрацюючого населення створені пункти видачі засобів 

радіаційного та хімічного захисту: 

 - кустових– 4; 

 - на об’єктах господарювання – 38. 

 Для перевезення майна створені 4 автоколони, від 21 ОГД передбачено 

виділення 95 од. автотранспорту та 16 причепів. 



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

джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ). 

Із загальної кількості 5 радіаційно-небезпечних об’єкта промисловості  

використовують 169 одиниць радіоактивних речовин: ТОВ “Миколаївський 

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

“Миколаївстандартметрологія” (1), Миколаївський обласний онкологічний 

диспансер  (12),  Миколаївська Митниця (1). 

З метою належного радіаційного та хімічного захисту на території  

м.Миколаєва” створено:   

- міську та районні розрахунково-аналітичні групи; 

- 43 номерних поста радіаційного та хімічного спостереження з єдиною 

нумерацією  для об’єктів   м.Миколаєва; 

- 46 диспетчерських служб з цілодобовим режимом чергування. 

 

 

Ідентифікація та паспортизація рівнів небезпеки  

 

В місті Миколаєві на обліку перебуває 5450 суб’єктів господарської 

діяльності, з яких 260 потенційно небезпечні.  

 

Кількість ПНО  на  території м. Миколаєва  

Найменування 

ПНО, які зареєстровані  

у державному реєстрі, з них: 
ПНО, які 

підлягають 

паспортизації 

ВСЬОГО 

Об'єктів  Котелень Всього 

Центральний 

район 
17  56 73 20 93 

Ленінський 

район  
34 19  53 11 64 

Заводський 

район 
 23 30 53 10 63 

Корабельний 

район 
 17  10  27 13 40 

За місто 

Миколаїв 
91 115 206 54 260 

 

214 потенційно небезпечних об’єктів паспортизовані.  

Для 2 ПНО та 16 ОПН складено плани локалізації та ліквідації аварійних 

ситуацій та аварій.  

Здійснено розрахунки ідентифікації 88 об’єктів підвищеної небезпеки.   

Підлягає декларуванню 69  об'єктів підвищеної небезпеки. Розроблено 8 

та узгоджено 6 декларацій безпеки об'єкта підвищеної небезпеки  

З 260 ПНО та ОПН на 38 об’єктах повинні впроваджуватися системи 

раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх 

виникнення. У 2012 році з 38 об’єктів змонтовано дані системи на 7,  прийнято 

до експлуатації 1 система раннього виявлення. Розроблено  на 18 ПНО та ОПН 

технічні завдання та на 14 – робочі проекти.  



Протягом поточного року згідно з «Планом інспекторських та інших 

перевірок з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на 

2012 рік», Миколаївським міським відділом управління Держтехногенбезпеки у 

Миколаївській області проведено 177 планових та позапланових перевірок 

потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки. 

У ході перевірок виявлено більш 300 порушень, з яких виконано близько 

71%. За їх результатами притягнуто до адміністративної відповідальності 

за  ст. 188-16 КУпАП (невиконання раніше запропонованих 

заходів, зазначених у приписах Держтехногенбезпеки) 13 

керівників підприємств.  

  

Протипожежний захист 

 

Протягом  року на території  м. Миколаєва  виникло 925 пожеж 

(зменшення на 10% до 2011 року) на яких загинуло 11 осіб (в 2011 р. - 11 осіб). 

Збитки від пожеж склали 5632 тис.грн., (зменшення на 0,5% до 2011р.) . 

Із загальної кількості пожеж в житловому секторі виникло   671 пожеж      

(зменшення на 27% до 2011 року).   

Основними причинами пожеж є: 

- необережне поводження з вогнем – 733 (зменшення на 9% до 2011 

року); 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

електроустановок, електрообладнання – 107 (зменшення на 16% до 2011 року) ; 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

пічок -16 (збільшення на 14% до 2011 року) ; 

- дитячі пустощі з вогнем -3 ( зменшення на 50% до 2011 року);   

Підпали – 46 ( зменшення на 8% до 2011 року).  

На об'єктах господарчої діяльності виникло 27 пожеж (зменшення на 25% 

до 2011 року).  

 На відкритих територіях житлового сектора виникло 348 пожеж 

(зменшення на 39% до 2011 року). 

 

Динаміка  

пожеж по м. Миколаєву  (станом на 31.12.12) 

з/п Найменування  
причин пожеж 

Кількість 
пожеж 

Кількість пожеж та причини по рокам 

2008 2009 2010 2011 2012 % 

2011- 2012 

(-/+) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Загальна кількість,  

з них: 

805 616 655  1024 925 -10 

 Збитки (тис. грн.) 5971,556 4687,131 3383 5659  5632 -0,5 

1.1. В житловому секторі, 
в т.ч.: 

690 498 576 916 671 -27 

 на відкритих   265 568 348 -39 



територіях житлового 
сектора 

2 Загинуло: 21/2 17 17/2 11/0 11  

3. Причини виникнення:       

3.1 Необережне 
поводження з вогнем 

582/541 445/396 466/452 804  733 -9 

3.2 Порушення правил 
П/Б при влаштуванні 
та експлуатації 
елекрообладнання, 
електромереж 

145 108 132 128 107 -16 

3.3 Порушення правил 
П/Б при влаштуванні 
та експлуатації пічок 

9 12 12 14 16 +14 

3.4 Дитячі пустощі з 
вогнем 

3 5 4  6 3 -50 

3.5 Підпали 23 30 28  50 46 -8 

4 На ОГД всього, з них:  36 41 36 27 -25 

4.1 На об'єктах торгівлі  24 20 19 9  

4.2 Споруди виробничого 
призначення  

 7 4 7 6  

4.3 На об'єктах з масовим 
перебуванням людей 

 5 5 9 7  

5. Врятовано всього 
людей, з них:  

  160/2 127/8 52/4  

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

  144/2 91/8 45/2  

5.2 на воді   5 11 7  

5.3 на  території міста   11 25 52  

6.  Врятовано 
матеріальних 
цінностей на пожежах 

  21,512  

тис.грн. 

23,262  
тис. грн. 

15891 
тис.грн. 

 

 

З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій унаслідок 

пожеж на території м. Миколаєва органами місцевого самоврядування вжито 

відповідні заходи. 

29.03.12. (протокол №7) на засіданні комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м.Миколаєва  розглянуто 

питання: “Про забезпечення пожежної безпеки в пожеженебезпечний весняно-

літній період 2012 року”. Рішенням комісії  схвалено “План заходів щодо 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки в пожеженебезпечний весняно-

літній період 2012 року на території міста Миколаєва” В адміністраціях районів 

ММР створено робочі групи, з проведення рейдових перевірок щодо 

дотримання вимог пожежної безпеки на території паркових зон та зелених 

насаджень міста.  



На доручення Миколаївського міського голови від 18.04.12 

№1060/212/14/33 в адміністраціях районів ММР створено тимчасові спільні 

рейдові групи для проведення обстежень та здійснення профілактичних заходів 

стосовно дотримання правил пожежної безпеки у приватному секторі, де 

проживають соціально незахищені громадяни, багатодітні родини та 

неблагополучні сім'ї. 

З метою недопущення пожеж на території  паркових зон та зелених 

насаджень на відкритих територіях м.Миколаєва і в місцях масового 

відпочинку людей видано відповідне доручення  заступника міського голови — 

директора департаменту ЖКГ від 24.04.12 № 2451/08.01 про вжиття необхідних 

заходів. Затверджений Графік роботи оперативних штабів (робочих груп, 

комісій) органів місцевого самоврядування з проведення  рейдових перевірок 

щодо дотримання вимог пожежної безпеки на території паркових зон та 

зелених насаджень  м. Миколаєва на 2012 р. 

В районах міста розроблено і проведено низка заходів щодо попередження 

пожеж в лісопаркових зонах. 

Здійснювалось викошування трави  на  газонах та  її  вивезення;  постійний  

контроль  за  недопущенням  накопичення  легкозаймистих  матеріалів  на  

території  зелених  зон;  санітарна  обрізка,  знесення  та  вивезення  сухостою.  

Проводилась  робота  з  керівниками  підприємств  щодо  проведення  

очищення    закріплених  територій  від  сміття,  недопущення  накопичення  та  

подальшого  спалювання  листя,  сухостою  та  побутових  відходів  на  

території  міста. 

ДП “Миколаївське лісове господарство” в поточному році влаштовано     

90 км нових мінералізованих смуг, 38 км протипожежних розривів, виконано 

догляд за існуючими мінералізованими смугами та протипожежними 

розривами на загальній протяжності 530 км. В лісових масивах перекриті 

позапланові дороги, встановлені заборонні знаки. Працівниками  лісової 

охорони регулярно проводились рейди з дотримання Правил пожежної безпеки. 

У житловому фонді, що перебуває у комунальній власності, налічується 

29 будинків підвищеної поверховості та 7 будинків ОСББ, які обладнані 

системами пожежегасіння та димовидалення. Через тривалу експлуатацію 

вищезазначені системи потребують відновлення та капітального ремонту на що 

потрібно близько 25,0 млн. грн. Фінансування заходів передбачалось 

здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету при співфінансуванні 

з міського бюджету. 

На даний час виготовлена проектно-кошторисна документація 

відновлення  систем пожежегасіння та димовидалення у житлових будинках за 

адресами: вул.Миколаївська, 34б, вул.Садова, 9, вул.Космонавтів, 53,                  

пр. Леніна, 184. Департаментом ЖКГ ММР проектно-кошторисна документація 

відкоригована для проведення повторної експертизи. 

Зазначені адреси внесені до переліку житлових будинків, на яких 

планується виконання робіт у 2013 році за рахунок  субвенції з державного 

бюджету, передбаченої для реалізації Загальнодержавної програми 

реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 

роки та співфінансування з місцевого бюджету у сумі 800,0 тис. грн. 



Департаментом ЖКГ ММР на виконання програми розвитку цивільного 

захисту м. Миколаєва на 2011-2013 роки затвердженої рішенням Миколаївської 

міської ради від 13.10.10 № 50/7 з ТОВ “Торговий дім “КАМАЗ” 23.11.12 

укладено договір на придбання автопідіймача гідравлічного пожежного  на 

суму 3 млн. 300 тис. грн.  

Управлінням охорони здоров’я, управлінням освіти, управлінням з 

питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради 

розроблені комплексні плани заходів щодо протипожежного та техногенного 

захисту по кожному з підпорядкованих закладів з конкретними кошторисами та 

відповідним фінансуванням запланованих заходів. Комплексні плани погоджені 

з УМНС України в Миколаївській області. 

 Стан фінансування протипожежних заходів по деяким галузям 

залишається недостатнім, а саме: 

 

Відповідальний 

виконавець 

Заходи згідно програми 

розвитку цивільного 

захисту м. Миколаєва на 

2011-2013 роки (рішення 

Миколаївської міської ради 

від 13.10.10 № 50/7) 

Обсяг 

фінансування 

згідно 

програми 

(грн.) 

Фактичні 

видатки 

(грн.) 

% 

фінансуван

ня  

програми 

Управління охорони 

здоров’я 
5.3.Забезпечення пожежної 

безпеки на об’єктах з 

масовим перебуванням 

людей 

980000 428017 44% 

Управління освіти 1291000 112832 9% 

Управління з питань 

культури та охорони 

культурної спадщини 

245000 242528 99% 

 

МКП “Миколаївводоканал” проведено інвентаризацію джерел 

протипожежного водопостачання. 

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

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

Із загальної кількості на обліку об'єктів комунальної власності міста 

знаходяться: 

пожежних гідрантів — 1483 од. (несправних 79); 

пожежних водоймищ — 43 од. (не відповідає вимогам 3); 

водонапірних веж — 16 од.  

Вжито заходів щодо забезпечення водою для потреб пожежогасіння, 

утримання в технічно справному стані існуючих та відновлення пошкоджених, 

знятих, засипаних і заасфальтованих пожежних гідрантів та пожежних 

водоймищ на території міста. 

 Водомережею МКП “Миколаївводоканал“ з початку року проведено 

ремонт пожежних гідрантів  - 85 шт., в т ч.  2 аварійно.     

 

 

Медичний захист  населення 

 



 Основна мета заходів медичного захисту - забезпечення стабільної  

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

випадку виникнення НС.  

 Управлінням охорони здоров'я ММР та міською СЕС відпрацьовані та 

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

на випадок епідемічних ускладнень з небезпечних інфекційних хвороб та 

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

заходів щодо захисту населення від пандемії грипу, затверджений  порядок 

перепрофілювання ЛПЗ м.Миколаєва при виникненні  поодиноких та масових 

випадків особливо-небезпечних інфекцій.  

 Медична служба цивільної оборони міста складається із 28 лікувально- 

профілактичних закладів з загальною кількістю ліжкового фонду - 1920 ліжок. 

Фізична чисельність медичного та обслуговуючого персоналу — 5258 осіб.  

 Станція швидкої медичної допомоги укомплектована 31 бригадами       

(20 лікарняна, 11 фельдшерських).  Токсико-терапевтичні бригади забезпечені 

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

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

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

координації роботи з надання у місті термінової медичної допомоги 

постраждалому населенню в зонах надзвичайних ситуацій. 

  Для надання медичної допомоги населенню міста (наказ від 28.02.12 

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

 - диспетчерсько-інформаційний пункт; 

 - лікарі-консультанти (хірург, терапевт); 

 - 9 спеціалізованих лікарняних бригад постійної готовності, які 

забезпечені санітарним транспортом від СШМД в кількості 9 од.: 

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

 -  нейрохірургічна            - 1 (ЛШМД); 

 -  токсико-терапевтичні   - 2 (СШМД); 

 -  психіатрична                 - 1 (СШМД); 

 -  загальної хірургії          - 2 (МЛ №3); 

          -   опікова                          - 1 (МЛ №3). 

 Ліжковий фонд на випадок НС становить 220 ліжок: 

 - ЛШМД                    - 80; 

 - міська лікарня №3 - 70; 

 - міська лікарня №4 - 50; 

 - дитяча лікарня №2 - 20 

 Створено запас медикаментів і медичних засобів на суму 59 575 грн. 

(55%). При необхідності медикаменти додатково будуть надані протягом доби 

аптеками міста в кредит згідно укладених договорів.  

 Для постраждалих від сильнодіючих отруйних речовин розгортається  

230 ліжок та задіюється 8 токсико-терапевтичних бригад: 

  - ЛШМД                    - 50; 

 - міська лікарня № 1  - 50; 

 - міська лікарня № 3  - 30; 

 - міська лікарня № 4  - 50; 

 - дитяча лікарня № 2 - 50. 



        В усіх ЛПЗ міста відкориговано плани на випадок виникнення  

поодиноких та масових випадків холери, крапельних та інших особливо-

небезпечних інфекцій. Відпрацьований та затверджений порядок 

перепрофілювання ЛПЗ м. Миколаєва (шпиталі, провізорні відділення та 

ізолятори). 

 При виникненні осередку карантинних інфекцій розгортається: 

- холерний шпиталь 220 ліжок; 

- провізорні відділення 750 ліжок; 

- ізолятори 450 ліжок.  

 На випадок відключення електроенергії автономними джерелами 

енергопостачання забезпечені (дизель-генераторами): 

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

ЛШМД, в наявності 1210 л. дизельного пального, 20 л. бензину.  

 В пологовому будинку №3 та гінекологічному  відділені пологового 

будинку  № 1  встановлені  джерело безперебійного живлення на 2  кВт.  

 Протягом 2012 року в лікувально-профілактичними закладами  проведено 

командно-штабних навчань -9, штабних тренувань - 7 та  тактико-спеціальні 

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

поліклінік з надання допомоги ураженим при аварії на залізничному транспорті  

(хлор) та при терористичних актах. 

 В липні 2012 року після капітального ремонту відбулося відкриття 1-ої 

підстанції міської станції швидкої медичної допомоги. Відкриття підстанції 

значно прискорить час доїзду до пацієнтів Центрального району м. Миколаєва. 

В цьому закладі планується робота 11 бригад швидкої допомоги. Роботи з 

капітального ремонту підстанції  проводились в період з 2011 по 2012 роки за 

рахунок коштів бюджету розвитку міста. Загальна сума виділених коштів 

становить 1,5 млн. грн. 

  

 

Інженерний захист. 

 

   Фонд захисних споруд м.Миколаєва складає 227 сховищ, з них: 

 - 81 сховище перебуває на підприємствах державної форми власності;   

     - 97 сховищ – у комунальній власності, у тому числі 5 сховищ в 

  обласній  комунальній власності; 

     - 49   сховищ – в приватній власності.  

         Аналіз стану захисних споруд: 

  - 41 сховище утримується без порушень вимог ДБН; 

 - 46 сховищ мають незначні порушення; 

  -140 сховищ не готові до використання за призначенням, що складає 62%. 

 Управління з питань НС та ЦЗН м. Миколаєва постійно здійснює  

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

поточний  рік перевірено готовність 110 захисних споруд до використання за 

призначенням.  

 У 2012 р. значно зменшився об'єм заходів  з приведення захисних споруд 

в готовність до використання за призначенням, а саме підприємствами, 

установами та організаціями. Це пов'язано з обмеженим фінансуванням.          



Всього проведено поточний ремонт будівельних конструкцій та обладнання  в 

14 захисних спорудах на суму 969,497 тис.грн. (930,064 тис.грн.. за кошти 

міського бюджету;  39,400 тис.грн. за кошти ОГД – ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»). 

Продовжується ремонт захисних споруд КЖЕП ММР «Зоря», які були передані 

в комунальну власність міста ДП НВГК  «Зоря – Машпроект». 

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

до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 26 листопада 2008 р.                 

№ 1473» продовжено термін проведення заходів з технічної інвентаризації  - 

2013-2014 рр. 

 Питання проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

розглядалося: 

      1. На комісіях з питань ТЕБ і НС міста Миколаєва: 

     - протокол № 22 від 21.12.2012 р. п.1. 

      2. На засіданнях міської інвентаризаційної комісії: 

- протокол №3 від 13.08.2012 р.; 

- протокол №4 від 30.10.2012 р. 

          

 Відомості про хід проведення технічної інвентаризації ЗС ЦО (ЦЗ) 

м.Миколаєва станом на 01.02.2013 р.      

 

Форма 

власності 

 

Кіль 

кість 

ЗС 

Проведено 

інвентари 

зацію 

2010 р. 

Проведено 

інвентари 

зацію 

2011 р. 

Проведено 

інвентари 

зацію 

2012 р. 

Проведено 

інвентари 

зацію 

 

% 

вико 

нання  

державна  81 20 5 35 60 73 

приватна  49 3 - 5 8 14 

комунальна

міськ.+обл. 
92+5 6 2 32+2 40+2 43 

Всього: 227 29 7 74 110 48 

 

 Виконали заходи з технічної інвентаризації захисних споруд: 

- управління охорони здоров’я  ММР; 

- Регіональне відділення фонду Держмайна України в Миколаївській 

області. 

Завершують виконання заходів: 

- управління освіти ММР 

- департамент ЖКГ ММР. На 90% виконали заходи ТОВ «Центральний 

– 1» та ТОВ ЖЕК «Забота». 

 Технічну інвентаризацію захисних споруд комунальної власності 

планується  закінчити у  2013 р.     

 Постійно надається методична допомога представникам ОГД з питань 

інвентаризації, оформлення документації. 

  18 захисних споруд знаходяться у затопленому чи підтопленому стані, що 

унеможливлює проведення заходів з інвентаризації. Підземні води 

техногенного горизонту мають високу корозійну активність стосовно бетону, 



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

зниження експлуатаційного терміну інженерних мереж. 

 Підприємства, ЗС яких увійшли до статутних фондів, та частина 

підприємств, ЗС яких проходять згідно документів як підвали, відмовляються 

від проведення технічної інвентаризації – 39 захисних споруд. 

 На виконання доручення першого заступника голови Миколаївської 

облдержадміністрації від 31.08.2012 №1860/0/05-14/2-12, листа МНС від 

17.08.2012 № 03-7866/161, «Рекомендацій щодо підготовки обгрунтовуючих 

документів, які підтверджують неможливість проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд», підготовлено перелік захисних споруд, які 

знаходяться у зруйнованому, аварійному стані, фактично відсутні  по 

м.Миколаєву. 

         Підготовлено «ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ захисних споруд цивільного захисту 

(цивільної оборони) технічну інвентаризацію яких провести неможливо по           

м. Миколаєву».  Документи підготовлені на 12 ЗС: 

 -  8 ЗС комунальної форми власності; 

 -  3 ЗС державної форми власності; 

 -  1 ЗС приватної форми власності. 

 Обласною інвентаризаційною комісією Відомості направлено до МНС 

України. 

У жовтні 2012 року було проведено міський огляд-конкурс на кращу 

захисну споруду. Кращою захисною спорудою у 2012 році визначено сховище   

№ 52027  ДП «Миколаївський морський торговельний порт». 

 За даними Миколаївської філії інституту „НДІпроектреконструкція” на 

значній території м.Миколаєва внаслідок змін природної рівноваги  у водному 

балансі територій, а також техногенних факторів, пов’язаних з втратами води з 

водоносних  мереж,  порушенням умов природного дренажу вод поверхневого  

та  підземного  стоку виникає інтенсивне підтоплення значних територій та 

об’єктів.  

        Процес формування техногенного водоносного горизонту відбувається у 

всіх районах міста з різним ступенем інтенсивності (15-20 см на рік, а на 

окремих ділянках до 1 м на рік). Практично в усіх районах на глибині 1-2 м 

утворився або формується техногенний водоносний горизонт. 

 З метою захисту території міста від підтоплення грунтовими водами та 

створення безпечних умов життєдіяльності населення в 2010 р. розроблено та 

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

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

 До Програми включені ділянки з найбільшим рівнем грунтових вод в   

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

Залізничне селище. 

 З метою створення безпечних умов життєдіяльності населення та 

розв’язання проблем підтоплення окремих територій адміністраціями районів 

Миколаївської міської ради постійно ведеться спостереження за станом та 

розвитком процесів  підтоплення, зсувів. Управлінням з охорони 

навколишнього природного середовища та благоустрою вносяться зміни та 

доповнення до Програми ліквідації наслідків  підтоплення території  міста 



Миколаєва  на  період  2010-2015 років, яка затверджена рішенням 

Миколаївської міської ради від 02.09.10 № 48/17. 

В 2012 році за рахунок коштів міських бюджету розвитку та цільового 

фонду охорони навколишнього природного середовища виконані роботи: 

 

 

№ 

п/п 

Об’єкт та його 

відомче 

підпорядкування 

Розробка 

проектно-

кошторисної 

документації 

 

Відповідальни

й виконавець 

Профінан-

совано  

(тис. грн.) 

Освоєно, 

(тис. грн.) 

1 Житловий масив 

мкр. Жовтневий 

Миколаївська 

міська рада 

Ліквідація 

наслідків 

підтоплення 

парку 

Богоявленський, 

проектні роботи 

та експертиза 

Департамент 

ЖКГ 

299,153 299,153 

2 Житловий масив 

мкр. Тернівка 

Миколаївська 

міська рада 

Ліквідація 

наслідків 

підтоплення  

проектні роботи 

та експертиза 

Департамент 

ЖКГ 

294,688 294,688 

3 Житловий масив 

сел. Горького  

Миколаївська 

міська рада 

Ліквідація 

наслідків 

підтоплення  

проектні роботи 

та експертиза 

Департамент 

ЖКГ 

189,807 189,807 

 

 За останні роки на значній території міста Миколаєва спостерігаються 

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

руйнівної дії води є: 

 - мікрорайон Намив; 

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

 На території мікрорайону Намив берегова лінія розмивається водами 

Бузького лиману та грунт змивається зливовими водами. Щороку вода 

поступово забирає частину намивної території суші, через що окремі дерева 

падають в річку. Пісок вимивається та виникають обриви. На підході до 

причалу грунт під асфальтовим покриттям частково вимитий, покриття 

порушується, рух для людей є небезпечним. Ймовірний ризик виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

 Розроблено  робочий проект з берегоукріплювальних робіт на даній 

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

Для будівництва берегоукріплювальних споруд по вул. Лазурна необхідні 

кошти в сумі 12 500 тис. грн. 

 Внаслідок ерозійних процесів та підмивання річкою П.Буг схилів 

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

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

подальшого руйнування берегів та обрушення грунту у місці поховань 



необхідно виконати роботи по збору та відведенню поверхневого стоку з 

території кладовища, укріплення берегів. Розроблено  робочий проект з 

берегоукріплювальних робіт на даній ділянці, який включає будівництво 

підпірної стіни довжиною 132 м та 8 водоприймальних колекторів.   

 Для виконання берегоукріплювальних робіт по вул.Берегова необхідно 

кошти в сумі 1 646,6 тис. грн. 

 В зв’язку з великою вартістю заходів щодо ліквідації наслідків 

підтоплення в м.Миколаєві вирішити цю проблему можливо тільки 

комплексно, за допомогою держави. 

  

 

Підготовка керівного та командно-начальницького складу,  

формувань, інших груп населення. 

 

 Підготовка керівних кадрів здійснювалась у відповідності з постановою 

КМУ від 26.07.01 № 874 “Про удосконалення системи підготовки та 

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

наказом МНС України від 23.04.01 № 97 “Про затвердження порядку 

здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях 

до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру”, „Організаційно-методичними вказівками щодо навчання населення 

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

умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 

р.”,  затверджених  першим заступником голови облдержадміністрації від 

17.01.13 № 141/0/05-49/3-13, іншими нормативно-правовими актами з питань 

ЦО (ЦЗ).  

 Функціональне навчання осіб керівного складу ЦО (ЦЗ) та інших 

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

цивільного захисту здійснювалось в мережі підрозділів навчально-методичного 

центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області.  

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

учбово-матеріальній базі підприємств: ПАТ „Сан Ін Бев України”, металоцентр 

“Сав ВАТС”, ПАТ “Чорноморський суднобудівний завод”, Жовтнева 

центральна районна лікарня. 

 План комплектування обласних курсів слухачами на 2012 р. виконано на  

94% (у 2011 р. -83%). 

 Виконання по районам міста: 

Заводський р-н – за планом 100 чол., фактично – 77 чол. (77%);  

Корабельний р-н – за планом 47 чол., фактично – 79 чол. (168%);  

Ленінський р-н – за планом 169 чол., фактично – 139 чол. (82%);  

  Центральний р-н – за планом 115 чол., фактично – 111 чол. (97%). 

 Підвищення кваліфікації кадрів за категоріями навчаємих на обласних 

курсах  в місті здійснили: 

 - керівний склад – заплановано 260 чол., навчались - 212 чол. (82%); 

 - управлінський склад – заплановано 104 чол., навчались -124 чол. 

(119%); 

 - фахівці – заплановано 67 чол., навчались - 70 чол. (105%). 



     Значне перевиконання плану комплектування обласних курсів відбулося 

у Корабельному районі за рахунок заниженої кількості наданих заявок.              

У порівнянні з 2011 р. їх кількість знижено на 42%. 

 Стан справ з навчання керівного складу і фахівців ЦО покращено              

у Центральному  районі у 2011 р. виконання плану комплектування — 56%, у 

2012 р. - 97% без зниження кількості наданих заявок на 2012 р. 

 Покращено роботу з відбору заявок на навчання від підприємств, установ 

та організацій на 64% у Ленінському районі, але відсоток їх виконання 

залишився на рівні 2011 р. 

 В Заводському районі виконання наданих заявок на навчання у 

порівнянні з 2011 р. зменшилось на 33% . 

 План комплектування  слухачами   курсів ЦО м.Миколаєва у 2012 р. 

виконано на 93% (2010 р. - 95%,  2011 р. - 87%). 

 Виконання по районам міста: 

Заводський р-н – за планом 310 чол., фактично – 277 чол. (89%);  

Корабельний р-н – за планом 104 чол., фактично – 98 чол. (94%);  

Ленінський р-н – за планом 276 чол., фактично – 253 чол. (92%);  

  Центральний р-н – за планом 208 чол., фактично – 208 чол. (100%). 

 Управління освіти – за планом 152 чол., фактично – 144 чол. (95%). 

 Підвищення кваліфікації за категоріями на міських курсах здійснили: 

 - управлінський склад – заплановано 578 чол., навчались -532 чол. (92%); 

 - фахівці – заплановано 454 чол., навчались - 472 чол. (104%). 

 У порівнянні з 2011 р. кількість наданих заявок на міські курси 

збільшилась: управління освіти ММР на 50%, Заводський  район на 6%, 

Ленінський район на 21%. Зменшено кількість заявок: Центральний район — на 

18%, Корабельний район — на 14%. 

 Всього за місто на обласних та міських курсах підвищення кваліфікації 

здійснили: 

 - керівний склад – заплановано 260 чол., навчались - 212 чол. (82%); 

 - управлінський склад – заплановано 682 чол., навчались - 656 чол. (96%); 

 - фахівці – заплановано 521 чол., навчались - 518 чол. (99%). 

 Значний вплив на досягнення позитивних показників у виконанні плану 

комплектування міських та обласних курсів надало навчання слухачів за 

договорами, які не були ураховані у річній заявці. 

  Підготовка працівників підприємств, установ та організацій всіх форм 

власності,  які не входять до складу невоєнізованих формувань, здійснювалась 

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

планових занять у складі навчальних груп, з урахуванням специфіки 

виробництва. 

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

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

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

навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях на перевірених ОГД 

оцінено: 

 1. „Відповідає вимогам”:   Миколаївський обласний дитячий 

туберкульозний санаторій “Дубки”, ПАТ “Миколаївгаз” (УЕГГ м.Миколаєва),  

ВТФ “ВЕЛАМ”, Центр телекомунікаційних послуг Миколаївської філії ПАТ 



“Укртелеком”, КП “ДП стоматологічна поліклініка № 2”, відокремлений 

підрозділ “Миколаївської філії Київського національного університету 

культури та мистецтв”,  філія “Миколаївський річковий порт” АСК 

“Укррічфлот”, Миколавський госпіталь інвалідів війни, вище професійне 

училище суднобудування, ТОВ “Миколаївзеленгосп”.   

 2. „Обмежено відповідає вимогам”:  КП “СКП “Гуртожиток”, ТОВ 

ЖЕК “Забота”, Миколаївська філія приватного вищого навчального закладу 

“Європейський університет”,   ТОВ «Агенство Медіус-Плюс». 

 Для порівнювання показників проведеної роботи у 2012 р. з результатами 

перевірок 2-х минулих років наводяться наступні дані:  

  

 1. Оцінку “Відповідає вимогам” отримали: 

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

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

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

  

 2. Оцінку “Обмежено відповідає вимогам” отримали: 

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

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

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

  

 3. Оцінку “Не відповідає вимогам” отримали: 

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

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

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

 

Просвітницько-інформаційна робота з населенням, не зайнятим у сфері 

виробництва та обслуговування щодо питань захисту і дій у надзвичайних 

ситуаціях проводилась у мережі навчально-консультаційних пунктів, при 

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

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

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

щодо навчання з непрацюючим населенням організована у Ленінському та 

Корабельному районах. 

В 2012 р. управлінням з питань НС та ЦЗН ММР, підприємствами, 

установами та організаціями міста виготовлено та розповсюджено 144400 шт. 

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

Для малят і молодших  школярів виготовлено 16000 кишенькових 

буклетів “Знай! Пам'ятай! Умій!”. Зазначені буклети передані управлінню 

освіти ММР. 

Курсами ЦО м.Миколаєва, протягом року, організовано щотижневе 

розміщення пам'яток у 49 номерах рекламної газети “Маклер”, загальним 

тиражем 39200 прим., та оголошення їх через об'єктові системи оповіщення на 

автовокзалах та ринках міста.  В загальнодержавному журналі “Основи захисту 

Вітчизни” розміщено 11 статей за тематиками цивільного захисту населення. 



Фахівцями філії ПАТ “Миколаївобленерго” організовано проведення в 

учбових закладах лекцій з електробезпеки, у засобах масової інформації 

постійно розміщувались пам'ятки для населення попереджувального характеру. 

Департаментом ЖКГ ММР виготовлено кольорові інформаційні пам'ятки 

“Обережно амброзія!” у кількості 4000 екз. формату А5 і 1000 екз. формату А3, 

організовано їх розповсюдження. 

Згідно Плану заходів органів управління щодо підвищення готовності 

цивільної оборони (ЦЗ) м.Миколаєва на 2012 р. фахівцями управління і курсів 

ЦО м.Миколаєва проведено планову перевірку стану просвітницько-

інформаційної роботи з питань цивільного захисту населення і території на 

навчально-консультаційних пунктах житлово-комунальних підприємств міста. 

Перевірено 10 підприємств різних форм власності. Під час перевірки 

надавалась консультаційно-методична допомога та необхідні матеріали для 

роботи НКП (у паперовому та електронному вигляді). Керівникам НКП вказано 

на виявлені недоліки. 

 Кращими з організації роботи НКП визначені: 

  - ЖКП ММР “Південь” - НЦО Іула С.Є. 

 - ЖКП ММР “Бриз” ЖЕК № 2  - НЦО Цветкова О.В.  

 - КП ДЕЗ “Пілот”   - НЦО Тітков К.Ф. 

 - ТОВ КЖЕП “Соляні” - НЦО Подройко Г.О.  

 Значно покращено стан справ у даному питанні керівництвом  КЖЕП 

ММР “Зоря” - НЦО Кравченко В.Д.  

 Відстають в утворенні навчально-матеріальної бази ТОВ “Центральний 

1”, дільниця № 2, ТОВ “Николаевдомсервис”, дільниця № 1,  ТОВ КП ДЕЗ 

“Корабел“. 

 Підготовка у професійно-технічний та загальній середній освіті 

здійснювалась за напрямком вивчення основ ЦО України згідно схваленої 

Указом Президента України від 25.10.02 № 948/2002 Концепції допризовної 

підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, а також чинними 

програмами з ОБЖД. 

 Практичне закріплення знань,  отриманих учнями протягом навчального 

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

цивільної оборони”.  

 З метою відпрацювання єдиної методики проведення “Дня ЦО” курсами 

ЦО м.Миколаєва проведені інструкторсько-методичні заняття щодо організації 

та проведення зазначеного заходу з представниками всіх ЗОШ міста. 13 квітня 

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

“День ЦО” проведено у всіх навчальних закладах професійно-технічної та 

загальної освіти. В заході прийняли участь 38368 учнів. 

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

  Заводський район: 

 - ЗОШ № 18 – НЦО Колечко Н.К.; 

 - ЗОШ № 4 – НЦО Овчаренко В.М.; 

Корабельний район: 

 - ЗОШ № 29 – НЦО Грицюк Л.А. 

 - ЗОШ № 47 – НЦО Моторна З.В.; 

 Ленінський район: 



 - ЗОШ № 26 – НЦО Пастушкова І.С.; 

 - ЗОШ № 10  – НЦО  Чайкіна Л.А.; 

 Центральний район: 

 - І українська гімназія ім.М.Аркаса  – НЦО Бережной С.В.; 

 - гуманітарна гімназія № 2  – НЦО Федоренко В.О. 

 У квітні курсами ЦО м.Миколаєва проведено інструкторсько-методичні 

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

складом дошкільних  навчальних закладів. У період з 14 по 18 травня в 

кожному районі проведені показові заняття. 21-25 травня “Тиждень безпеки 

дитини” проведено в 74 ДНЗ міста, участь прийняли 15516 вихованців. 

 Кращими з організації підготовки та проведення  вищевказаного заходу 

визначені:  ДНЗ № 7 - НЦО Ланіна А.І.,  ДНЗ № 140 - НЦО Малишева Н.І.,  

ДНЗ № 87 - НЦО Крот Л.І.,  ДНЗ № 82 - НЦО Білоус В.Ф.   

 З позитивного боку відмічається прийняття участі у заходах освіти 

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

“Гранд Гіпаніс” і “Хая Мушка”. 

 Підводячи підсумки з проведеної роботи можливо зробити висновки, що 

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

верств населення виконані.  

 

Робота аварійно-рятувальних та спеціалізованих служб ЦО. 

 

Для забезпечення заходів захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій, подій та проведення спеціальних робіт в місті створено 8 

спеціалізованих служб ЦО. Служби створені на базі виконавчих органів міської 

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

специфічні завдання, розподіл обов’язків визначені та затверджені 

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

доповнень до розпорядження Миколаївського міського голови від 15.03.04 № 

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

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

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

Даним розпорядженням уточнені назви ОГД та створено нову міську 

спеціалізовану службу ЦО — ветеринарно-санітарну. 

За результатами аналізу відпрацьованих заходів у повсякденній 

діяльності, під час виникнення надзвичайних ситуацій, в ході проведення 

навчань та тренувань служби цивільної оборони міста оцінюються як 

“обмежено відповідає вимогам”. 

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

підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними 

аварійно-рятувальними службами», затвердженого постановою КМУ       

№1214-2000 в м.Миколаєві підлягають обов’язковому обслуговуванню 

аварійно-рятувальними службами 206 ПНО та ОПН, та 1 територія: 

 Взагалі по м.Миколаєву державними аварійно-рятувальними службами 

обслуговується 1 територія та 58 об’єктів (що складає 28% від необхідності).  

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

служби: 



 1. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного 

управління МНС України в Миколаївській області АРЗСП ГУ МНС України в 

Миколаївській області (який обслуговує 32 потенційно небезпечних об’єкта). 

 2. Миколаївській воєнізований гірничорятувальний (аварійно-

рятувальний) загін ДСВГРС МНС України (обслуговує  26 ПНО) .  

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

(обслуговує 1 об’єкт).   

Аварійно-рятувальне обслуговування території міста здійснює 

Миколаївський ВГРЗ. 

У 2012 році підрозділом здійснено 1144 виїзди, врятовано життя 32 чол., з 

них 5 на водних об’єктах. Особовий склад загону постійно залучається до 

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

так і техногенного характеру. 

 Рівень аварійно-рятувального обслуговування потенційно небезпечних 

об’єктів недостатній, керівники підприємств за різними приводами 

відхиляються від заключення договорів на аварійне обслуговування з 

державними аварійними службами. 

 

Аналіз надзвичайних ситуацій і подій. 

 

 У 2012 році на території міста Миколаєва виникло:  

 1. Подій:  - 103 (2011р. - 99), в тому числі: 

-  на водних об’єктах —  33    (2011р. - 22) ;   

- аварії на об’єктах ЖКГ – 1 (2011р. - 0); 

- використання газу в побуті (вибухи газу) - 0 (2011р. - 0);  

- виявлення вибухонебезпечних предметів — 33 (2011р. - 36), 

знешкоджено    вибухонебезпечних предметів 36 (2011р. - 93); 

- вибухи або загроза вибухів (хибні виклики) –  9 (2011р. - 9); 

- руйнування та пошкодження інженерних споруд - 0 (2011р. - 0); 

- події на транспорті – 10 (2011р. - 7); 

- події, які пов’язанні з хімічно-небезпечними речовинами – 2 (2011р. - 5); 

- випадки отруєння людей (отруєння чадним газом)  - 12 (8) (2011р. - 1); 

- аварійне відключення електроенергії – 0 (2011р. - 0);  

- події, пов’язані зі складними погодними умовами –  6 (2011р. - 2); 

- захворювання тварин — 0 (2011р. - 0); 

- випадки знаходження ртуті — 0 (2011р. - 6);  

- інфекційні захворювання людей — 0 (2011р. - 1); 

- інші випадки рятування та надання допомоги - 52 (2011р. - 47); 

Загинуло на подіях  -  38,  з них:  

- на ДТП  – 3 (2011р. - 6);  

- на воді — 24 (2011р. - 13).  

Врятовано на водних об'єктах — 6 чол. 

 2. Надзвичайних ситуацій: - 1 (техногенного  характеру).  

На території ДП “Суднобудівний завод ім. 61 комунара” ТОВ “Морська 

транспортна компанія” здійснювала утилізацію колишнього суховантажного 

судна “Василий Шукшин”, шляхом порізки його на металобрухт.  



06.08.12 внаслідок затоплення вищевказаного судна стався виток залишків 

ПММ і лляльних вод, що призвело до  забруднення значної площі акваторії р. 

Інгул    (180000 кв. м) та земельних ресурсів природно-заповідного фонду за 

межами території заводу (830 кв. м). За повідомленням Державної екологічної 

інспекції у Миколаївській області перевищення ГДК нафтопродуктів на момент 

аварії складало: у воді в 121 раз; у ґрунті у 264 рази. Загальний обсяг збитків 

становить понад  3,85 млн.грн. 

Для запобігання розповсюдження забруднення акваторії р. Інгул вжито 

заходів: 

1.  Залучено від ТОВ “Морвест” бонові загородження в кількості 150 м та 

нафтосміттєзбірник МНМС-101 — 1 од.; від ДП “Суднобудівний завод ім. 61 

комунара”  бонові загородження в кількості 70 м. 

З акваторії ДП “Суднобудівний завод ім. 61-го комунара” 

нафтосміттєзбірником МНМС-101 ТОВ “Морвест” зібрано 18 куб. м лляльних 

вод та нафтопродуктів. 

2. Для проведення невідкладних робіт з обробки акваторії сорбуючим 

біопрепаратом “Еконадин” залучено Миколаївський воєнізований 

гірничорятувальний (аварійно–рятувальний) загін МНС України (далі - 

Миколаївський ВГРАРЗ). 

Рішенням виконкому Миколаївської міської ради від 13.08.12 № 788 “Про 

виділення засобів локалізації та   збору     нафтопродуктів    на водній поверхні  

з  матеріального резерву м. Миколаєва“  Миколаївському ВГРАРЗ виділено 

сорбуючі бонові загородження та сорбуючий біопрепарат “Еконадин” на 

загальну суму 44400,00 грн. 

Всього на обробку забрудненої акваторії  Миколаївським ВГРАРЗ 

витрачено біля 4 тис. л.  сорбенту.  

3. КП “ЕЛУ автодоріг”, КП “Миколаївська ритуальна служба” виконано 

роботи з очищення прибережної території від нафтопродуктів, в т.ч. набережної 

та пляжу “Стрілка” на загальну суму 16132,83 грн. Вивезено біля 10 т 

забрудненого ґрунту та сміття. 

4. До ТУ МНС України у Миколаївській області та управління з питань НС 

та СЗН від НЧК облдержадміністрації листом від 06.08.12 № 17-727/03-03 

управління з питань НС та ЦЗН ММР надано повідомлення про виникнення або 

загрозу виникнення НС та ліквідацію її наслідків за формою НС — 1. 

Протоколом експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних 

ситуацій Міністерства надзвичайних ситуацій України від 08.10.12  № 117/09-

12 затверджено місцевий рівень надзвичайної ситуації за п 6.3. постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.03.04  № 368 “Про затвердження Порядку 

класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за 

їх рівнями” та кодом 10431 “НС унаслідок наявності в поверхневих водах 

шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК” Національного 

класифікатора надзвичайних ситуацій   ДК 019-2010. 

За результатами лабораторних досліджень відділу інструментально-

лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Миколаївській 

області  концентрація нафтопродуктів  в поверхневих водах р Інгул (р-н пляжу 

“Стрілка”) станом на 06.12.12 склало 0,04 мг/дм3, що в 1,25 разів нижче 

гранично допустимої концентрації згідно “Обобщенного перечня предельно 



допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней 

воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов” 

та порогового значення показника класифікаційної ознаки 4.30 встановленого 

згідно Наказу МНС України від 22.04.03 № 119 “Про затвердження 

Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій” (порогове значення показника 

класифікаційної ознаки 4.30 - перевищення ГДК в 100 разів). 

Відповідно листа начальника Державної екологічної інспекції у 

Миколаївській області від 25.12.12 № а-01/109-04 концентрація  

нафтопродуктів  у воді в акваторії ДП “Суднобудівний завод ім.61 комунара” 

знаходиться в межах постійних спостережень за попередні роки та складає     

1,1 мг/дм3 . 

Враховуючи вищевикладене комісією з питань ТЕБ і НС м.Миколаєва 

(протокол № 22 від 21.12.12) прийнято рішення надзвичайну ситуацію 

місцевого рівня за кодом НС 10431 “НС унаслідок наявності в поверхневих 

водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК” вважати 

ліквідованою. 

Управлінням з питань НС та ЦЗН ММР листом від 27.12.12                         

№ 17-1244/02-04 надано до ТУ МНС України в Миколаївській області 

повідомлення про ліквідацію надзвичайної ситуації та обґрунтування щодо 

внесення змін у Журналі та Реєстрі НС Міністерства надзвичайних ситуацій 

України. 

У разі погодження обґрунтування Міністерством надзвичайних ситуацій 

України зазначена надзвичайна ситуація буде вважатися остаточно 

ліквідованою. 

 

 

 Створення фінансових та матеріальних  резервів. 

 

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

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

розпоряджень облдержадміністрацій і виконавчого комітету Миколаївської 

міської ради від 31.08.01 № 719 р. 

Міський резерв розміщено на території аварійно-рятувальної служби за 

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

резерву здійснюється з міського бюджету за рахунок фінансування заходів 

„Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на            

2011-2013 рр.”. 

Виконання заходів щодо створення, поповнення та утримання резерву 

покладено на управління з питань НС та ЦЗН ММР.  

Міський матеріальний резерв, призначений для запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій, створено на суму 490025 грн., з них: 

 - будівельні матеріали на суму – 252768 грн.; 

 - паливомастильні матеріали на суму – 91193 грн. 

 - інше обладнання  на суму - 146064 грн. 

 Видано матеріалів з матеріального резерву міста на суму 147660 грн., 

поповнено на 149982 грн.: 

 - придбано паливомастильних матеріалів – 69972 грн.; 



 - придбано природозахисної продукції – 69600 грн.; 

 - придбано будівельних матеріалів – 10410 грн. 

 З метою виконання невідкладних заходів з попередження та ліквідації  

НС у 2012 році  резервний фонд  міста  передбачався  у  сумі    1  млн.грн. 

Кошти резервного фонду не використовувались.  

 

 

Підсумкова перевірка стану цивільної оборони (ЦЗ) у 2012 р. 

  

 В період з 06 листопада по 06 грудня 2012 р., згідно з наказом начальника 

цивільної оборони (ЦЗ) міста від 01.10.12 № 5 здійснена підсумкова перевірка 

стану цивільної оборони (ЦЗ) і готовності органів управління ЦО (ЦЗ) районів, 

об'єктів м.Миколаєва до дій у випадку виникнення НС.  

 До перевірки залучались органи управління районів та 14 організацій, 

установ, підприємств міста. 

 За результатами перевірок складені акти.  

 Найбільш характерні недоліки: 

 -   плануюча документація потребує доопрацювання; 

 - засоби індивідуального захисту та прилади радіаційної і хімічної 

розвідки застарілі, потребують оновлення та лабораторної повірки; 

 - засоби колективного захисту потребують капітального ремонту та 

заміни спецобладнання; 

 - матеріальний резерв на підприємствах створено в кількості, яка не 

забезпечує проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт; 

 - недостатньо організоване навчання керівного та командно-

начальницького складу на обласних та міських курсах цивільної оборони; 

 - слабке матеріально-технічне оснащення особового складу 

невоєнізованих формувань. 

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

евакокомісії, спеціалізовані служби ЦО. 

 В кращий бік відмічається робота комісій: 

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

заступник голови адміністрації району Косьянов О.В., Ленінського району - 

голова комісії – перший заступник голови адміністрації району Волков І.В. 

 - евакокомісія Заводського району – голова комісії - заступник голови 

адміністрації району Мірошниченко О.М.,  Ленінського району – голова комісії 

- заступник голови адміністрації району Мовчан П.О. 

 Комісії працюють згідно затверджених планів заходів і готові виконувати 

поставлені перед ними завдання. 

 Недостатньо відпрацьована плануюча, звітна документація комісії з 

питань ТЕБ і НС Корабельного району.  

 Серед спеціалізованих служб цивільної оборони (ЦЗ) найкращих 

результатів досягли: 

- медичні служби ЦО (ЦЗ) Ленінського, Центрального районів — 

начальники служб: головний лікар міської поліклініки № 2 Дубінець Т.І., 

головний лікар міської лікарні № 1 Гушлєвський В.І.. 



- протипожежна служба ЦО (ЦЗ) Центрального району — начальник 

служби начальник ДПРЧ-1 Іщенко Є.Г. 

- служба торгівлі та харчування Ленінського, Заводського, Центрального 

районів — начальники служб — заступник начальника відділу промисловості, 

економічного планування, торгівлі, побуту та послуг населенню Ленінського 

району Сапожнік С.О.,  начальник управління торгівлі, побуту, послуг та 

юридичного забезпечення Заводського району Степаненко І.М.,  начальник 

відділу промисловості, економічного планування, торгівлі, побуту та послуг 

населенню Центрального району Максименко О.В. 

- служба охорони громадського порядку Ленінського району — 

начальник служби — начальник Ленінського РВ ММУ УМВС України в 

Миколаївській області Гринчук О.О, 

Серед перевірених підприємств кращих результатів досягли: 

-  вище професійне училище суднобудування - НЦО (ЦЗ) Глазачев Ю.Б. 

(Корабельний район); 

-  госпіталь інвалідів війни - НЦО (ЦЗ) Яковенко М.С. (Заводський 

район); 

- ВТФ “ВЕЛАМ” - НЦО (ЦЗ) Бєлов В.Л. (Ленінський район); 

- відокремлений підрозділ “Миколаївської філії Київського національного 

університету культури та мистецтв” - НЦО (ЦЗ) Іванов О.К. (Центральний 

район); 

- КП “ДП стоматологічна поліклініка № 2” - НЦО (ЦЗ) Антоненко Б.Г. 

(Центральний район); 

Недостатньо організована ЦО (ЦЗ): 

- ТОВ «Агенство Медіус-Плюс» (Корабельний район); 

- ТОВ ЖЕК “Забота” (Центральний район). 

Аналіз  діяльності органів управління ЦО (ЦЗ), її  сил і засобів свідчать 

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

18.01.12 № 17 р «Про планування та реалізацію завдань і заходів з підготовки 

цивільної оборони (ЦЗ) м.Миколаєва на 2012 рік», в цілому виконано. 

За підсумками виконання “Плану заходів органів управління щодо 

підвищення готовності ЦО (ЦЗ)м.Миколаєва на 2012 рік”, проведення 

перевірки, навчань, тренувань органів управління, сил ЦО (ЦЗ), організації 

заходів реагування, запобігання виникненню НС і подій техногенного та 

природного характеру кращих показників досягли Центральний район міста, 

начальник ЦО (ЦЗ) району Рижик В.І. та Ленінський район, начальник ЦО (ЦЗ)  

Гранатуров Ю.І. 

 

 

Основні завдання на 2013 рік. 

 

Головним завданням з підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) 

м. Миколаєва на 2013 рік вважати реалізацію державної політики, спрямованої 

на забезпечення безпеки та захист населення і територій, матеріальних, 

культурних цінностей, довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру у мирний час та в особливий період. 

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на: 



- забезпеченні реальної готовності органів управління,  сил та засобів ЦЗ 

(ЦО) до оперативного реагування на надзвичайні ситуації і ліквідацію їх 

наслідків, проведення аварійно-відновлювальних робіт та захисту населення і 

територій, організованого переведення в різні ступені готовності; 

- проведенні попереджувальних заходів у сфері захисту населення, 

техногенної та пожежної безпеки, з метою досягнення прийнятого рівня ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення людських та матеріальних 

втрат; 

- забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів 

профільних програм і заходів цивільного захисту; 

- розробленні і впровадженні заходів щодо безаварійного функціонування 

потенційно небезпечних об’єктів, систем життєзабезпечення міста, виконанні 

вимог діючого законодавства у сфері цивільного захисту (ЦО) та техногенної 

безпеки; 

- розвитку створеного потенціалу засобів захисту населення, 

накопиченню необхідних фінансових і матеріальних резервів, призначених для 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (НС); 

- продовженні створення складових Миколаївської міської ланки єдиної 

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

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

населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних 

ситуацій (НС), згідно із законодавством. 

Виконання заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної 

політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування 

на них, вважати одним із пріоритетних завдань органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм 

власності і підпорядкування. 

 

  

 

 

Начальник управління       О.А.Герасіменя 
 

 


