
Аналіз  

діяльності органів управління та сил ЦЗ м.Миколаєва  

 за 2014 р. 

 

Діяльність органів управління та сил ЦЗ м.Миколаєва в 2014 р. 

спрямовувалась на забезпечення виконання розпорядження Миколаївської 

обласної державної адміністрації від 12.03.2014 № 57-р “Про основні завдання 

цивільного захисту Миколаївської області на 2014 рік” та розпорядження 

міського голови від 20.01.2014 № 13р “Про планування та реалізацію основних 

завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м.Миколаєва на 2014 рік”. 

Головним завданням з підготовки Миколаївської міської ланки 

Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту на 2014 рік вважалось забезпечення її готовності до дій за 

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

терористичних проявів.   

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосереджувались на: 

- забезпеченні готовності органів управління цивільного захисту, 

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

реагування на надзвичайні ситуації; 

- забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів 

профільних програм і заходів цивільного захисту;  

- створенні, збереженні та раціональному використанні резерву 

матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації; 

- розвитку створеного потенціалу засобів захисту населення;  

- підтриманні в готовності до використання технічних засобів 

оповіщення, захисних споруд цивільного захисту; 

- розробленні та забезпеченні реалізації програм та планів заходів у сфері 

цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки; 

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

до дій в умовах загрози та виникнення можливих НС. 

Виконання заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної 

політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування 

на них, вважалось одним із пріоритетних завдань органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм 

власності і підпорядкування. 

 

Планування попереджувальних заходів. 

 

 Реалізація державної політики у сфері  цивільного захисту в м.Миколаєві 

протягом 2014 року здійснювалась відповідно завдань, визначених: 

 - розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації 

від 12.03.2014 № 57-р “Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської 

області на 2014 рік”; 



 - розпорядженням міського голови від 20.01.2014 № 13р “Про планування 

та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту 

м.Миколаєва на 2014 рік” 

 З метою забезпечення гарантованого рівня захисту населення, 

запобіганню виникненню НС у 2014 році в місті працювали 2 міські цільові 

програми: 

 - “Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту 

м.Миколаєва на 2014-2016 роки”; 

 - “Програма створення страхового фонду документації м.Миколаєва на 

2011-2015 роки”. 

 Відповідно до міської цільової соціальної програми забезпечення 

цивільного захисту м.Миколаєва на 2014 рік з міського бюджету використані 

кошти у сумі 4 млн.367тис. грн. 

 Відповідно до  Програми створення страхового фонду документації 

м.Миколаєва закладено документацію підприємств в кількості 28 об'єктів, з 

обсягом документації 3027 арк. ф.А-4 на суму 49457 грн. 

 На кошти, передбачені у Програмних заходах, поновлено міський 

матеріальний резерв, поліпшено стан системи оповіщення міста, виконувались 

першочергові заходи з аварійно-рятувального обслуговування, придбано 

спеціального обладнання, засобів індивідуального захисту органів дихання та 

проведення ремонту захисних споруд (ЗС) ЦЗ. 

 За 2014 рік для забезпечення своєчасного оповіщення  населення про 

загрозу або виникнення НС на території міста встановлено 102 вуличних 

гучномовця і протягом наступного року планується встановити ще 233 одиниці. 

Розроблено автоматизовану програму централізованого управління мережею 

вуличних гучномовців. 

 Проведено інвентаризацію ЗС ЦЗ, розглянуті документи з технічної 

інвентаризації на 164 ЗС, з них комунальної власності — 93 ЗС. 

 З метою забезпечення захисту населення засобами колективного захисту 

проведено обстеження ЗС ЦЗ та підвальних приміщень, організовано 

проведення робіт з їх очищення. На кожне підвальне приміщення заведено 

облікову картку. В результаті проведеного обстеження визначені 475 

підвальних приміщень, загальною місткістю 261 тис. 544 особи, які можливо 

використовувати для укриття населення. 

 Для зниження рівня загибелі соціально незахищених верств населення від 

переохолодження в зимовий період в захисній споруді підготовлено 

тимчасовий пункт обігріву та нічлігу, розрахований на 70 койко-місць. В 

районах міста відкрито 6 місць обігріву. 

 Вирішено питання щодо збільшення кількості посипочної та 

снігоприбиральної техніки на 9 од. (КАМАЗ та 8 тракторів). 

 Створено міський матеріальний резерв на суму 745915 грн. та резервний 

фонд на суму 2 млн.800 тис.грн. 

 У звітному періоді проведено 24 засідання комісії з питань ТЕБ і НС 

м.Миколаєва, у т.ч. 14 позачергових і 10 планових. Розглянуто 52 питання, 

затверджено 5 планів заходів. 



 В період погіршення погодних умов (сильний сніг 10-14 мм, посилення 

вітру до 15-23м/с, сильні хуртовини,  снігові замети) в кінці грудня поточного 

року виконувались заходи: 

- для розчистки автошляхів та вивільнення із заторів автотранспорту в 

Корабельному районі, мкр.Матвіївка та пр.Леніна залучалась інженерна 

машина розгородження (ІМР) від АРЗ СП ГУ ДСНС України в Миколаївській 

області. 

- адміністраціями районів міста ММР, відповідно розпоряджень “По 

боротьбі зі сніговими заметами та іншими наслідками несприятливих погодних 

умов”, залучалась до виконання робіт з очищення автошляхів районів техніка 

від 31 підприємства в кількості (від 12 до 41 од. щоденно);  

Для посипки шляхів та тротуарів використано біля 3000 т піщано-

сольової суміші та 44 т чистої солі. 

 З матеріального резерву м. Миколаєва виділено 16,2 т дизельного палива 

та 1,67 т  бензину А-92.  

 Крім виконання програмних заходів виконавчими органами 

Миколаївської міської ради вживалися заходи: 

  1. Велика увага приділялась питанням забезпечення безпеки людей на 

воді. 

 Рішенням виконавчого комітету визначено мережу пляжів та місць 

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

обстеження пляжів, забезпечена дія відомчих рятувальних постів. 

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

у водоймах спортивного та любительського рибальства в м.Миколаєві, 

організовано спостереження за водною акваторією силами вахтових служб на 

зимовий період. 

 2. Рішенням міськвиконкому визначені завдання щодо підготовки 

міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр., 

узгоджено оперативний план дій, направлених на локалізацію і ліквідацію 

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

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

Інструкцію про порядок взаємодії органів управління Миколаївської міської 

ланки Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту та військових частин Миколаївського гарнізону щодо 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру та розрахунок сил та засобів  військових частин Миколаївського 

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

техногенного та природного характеру на території міста. 

4. Для забезпечення заходів, спрямованих на захист населення,  протягом  

2014 року управлінням підготовлено 2 доручення та 14 розпоряджень міського 

голови,  17  рішень  міськвиконкому. 

Адміністраціями районів міста планування заходів з захисту населення  

здійснено на належному рівні. 

 

 

 

 



Організація роботи комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій. 

 

 Протягом 2014 року проведено 24 засідання комісії - 10 чергових та 14 

позачергових, на яких розглянуто 24 планових питання та 28 позапланових. По 

всім питанням прийнято відповідні рішення. Рішенням комісії схвалено 5 

планів на поточний та наступний роки. 

 У 2014 році на території міста виникло 2 надзвичайних ситуації: 

  1 НС техногенного характеру державного рівня (Лазурна, 40); 

  1 НС об'єктового рівня (Молодогвардійська, 28). 

 За зверненням Комісії прийнято 11 рішень виконкому щодо виділення 

матеріалів з матеріального резерву м. Миколаєва на загальну суму 190 тис. 693 

грн. та 3 рішення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету міста у 

обсязі 1 млн. 125 тис. грн.  

Прийняті комісією рішення забезпечили: 

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

- вжиття запобіжних заходів щодо попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;  

- достатній рівень техногенної безпеки, аварійно-рятувального 

обслуговування території та об’єктів міста, житлово-комунального 

господарства та потенційно небезпечних об’єктів; 

- надання допомоги постраждалим від надзвичайних подій. 

 План роботи Комісії на 2014 рік виконано. 

 

Організація роботи комісії з питань евакуації. 

 

Відповідно рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 

26.09.2014 № 915 «Про створення комісії з питань евакуації м. 

Миколаєва»створено комісію з питань евакуації. 

Планування евакуації населення м. Миколаєва сплановано відповідно 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року №841 “Про 

затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. 

Робота евакуаційних органів в звітному періоді була спрямована на 

уточнення та коригування планів евакуації, забезпечення постійної готовності 

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

техногенного, природного та соціально-політичного характеру. 

Розроблено та затверджено “Орієнтовні (прогнозовані) техніко-

економічні розрахунки розмірів фактичних (понесених) витрат суб’єктів 

господарювання та громадян під час здійснення ними заходів з евакуації”. 

В районах міста визначені збірні пункти евакуації та місця розміщення 

евакуйованого населення. Загалом передбачено 72 збірні пункти евакуації, 20 

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 ЦЗ (Присяжний І.С.) укладено договори з 9 

автотранспортними підприємствами міста на залучення 1412 одиниці 

транспорту малої, середньої та великої місткості для здійснення евакуаційних 

перевезень. 

 Проведено уточнення розрахунків відомчих сил та засобів та списків 

оповіщення евакуаційних органів міста, міського і районних планів евакуації 

населення. 

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

реагування та здійснення заходів медичної евакуації, створено ліжковий фонд 

на випадок виникнення НС у кількості 220 ліжок та запас медичних засобів: 

- ЛШМД — 80 ліжок, запас медикаментів створено на суму 11604,68 грн , 

що складає 27,5%; 

- міська лікарня № 3 — 70 ліжок, запас медикаментів створено на суму  

53117,25 грн, що складає 15,1%; 

- міська лікарня № 4 — 50 ліжок, запас медикаментів створено на суму 

21609,71 грн, що складає 86%; 

- дитяча лікарня №2 — 20 ліжок, запас медикаментів створено на суму  

14978,79 грн, що складає 150%. 

Запас медикаментів і медичних засобів створено на загальну суму 

100710,43 грн, що становить 90,1% від потреби. 

31.03.2014 року проведено заняття з керівним складом комісії з питань 

евакуації міста за темою: 

“Планування та організація евакуації населення”. Під час проведення 

занять розглянуто учбові питання: 

 - “Вимоги керівних документів щодо порядку планування та організації 

проведення евакуації населення”; 

 - “Положення про комісію з питань евакуації м.Миколаєва”; 

 - “Органи евакуації, їх функції та завдання”. 

 Участь у заняттях прийняли 18 осіб. 

Заняття з евакоорганами всіх рівнів проходили під час проведення 

навчань, тренувань відповідно затвердженого графіку. 

 Сплановані в 2014 році заходи роботи евакуаційної комісії виконані в 

повному обсягу. 

 

 

Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 

 та інформування у сфері цивільного захисту 

 

Основними напрямками роботи в 2014 році визначалось:  

- інвентаризація та перевірка технічного стану апаратури оповіщення; 

- відновлення працездатності несправних електросирен та апаратури 

оповіщення; 

- підключення електросирен автономного запуску до внутрішньо-обласної 

централізованої системи оповіщення;  



- розміщення в місцях масового перебування людей (зупинках 

громадського транспорту, ринках, стадіонах та інше) вуличних гучномовців; 

- робота щодо уточнення переліку підприємств, установ та організацій які 

потребують підключення до СЦВ; 

- здійснення контролю за виконанням робіт щодо побудови 

автоматизованих систем раннього виявлення НС та оповіщення на  об’єктах  

підвищеної небезпеки міста;  

- підтримання міської системи оповіщення у постійному працездатному 

стані. 

Апаратура оповіщення та зв’язку цивільного захисту м. Миколаєва 

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

установах і організаціях міста та включена до системи централізованого 

оповіщення керівного складу та населення області у складі: 

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

- 125 електросирен різної модифікації, з них: 99 централізованого 

вмикання, 26 автономного запуску. За різними причинами 42 електросирени не 

працюють, з них в зв'язку з реорганізацією підприємств відключено 31 од    (ДП 

“Суднобудівний завод ім. 61 комунара” - 17шт.; ПАТ“ЧСЗ” - 3шт.; ТОВ  “Завод 

Океан” - 10шт.; ДП “Український радіотехнічний інститут” - 1шт.); 

- 19 електросирен розташовані на об'єктах комунальної власності                                                                        

м. Миколаєва. З них 18 підтримуються у справному стані. 

- 22 стійки централізованого виклику ємністю 1680 номерів, до яких 

підключено 479 абонента. 

Апаратура знаходиться в постійному функціонуванні. 



 

 

 

 

Працездатність та технічне обслуговування апаратури оповіщення 

забезпечується Центром технічної експлуатації №7 Філії спеціалізованого 

електрозв’язку ПАТ “Укртелеком”. 

За поточний рік відновлено працездатність 70 блоків апаратури 

оповіщення     П-164, П-160 

В листопаді — грудні поточного року до централізованої системи 

оповіщення підключено електросирену на ММПК “Молодіжний”, 

Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія, ДП “Миколаївський 

бронетанковий завод”, Локомотивне депо.  

2011 2012 2013 2014

32,12

194,43 203,1
190,39

Стан фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування

тис. грн.



На початку року адміністраціями районів було відкориговано перелік  

підприємств, установ, організацій, служб та посадових осіб, що підлягають 

негайному оповіщенню при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації в 

мирний час або особливий період і повинні бути підключені до системи 

оповіщення керівного складу.  

Протягом року додатково заведено на стійку СЦВ 16 абонентів. 

Ведуться роботи щодо відновлення працездатності та підключення до 

централізованої системи оповіщення на підприємствах СКП “Гуртожиток” 

(вул. Металургів, 28); Готель “Металург” (пр. Жовтневий, 319А); ТДВ 

“МВТВП “Ніко” (фабрика взуття) (вул. Гмирьова, 12). 

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. 

На базі служби оперативного реагування міськвиконкому цілодобово 

працює автоматизований комплекс системи оповіщення керівного складу 

органів управління цивільного захисту міста “ОЛЬХОН”. Цей комплекс має 

можливість доводити необхідну інформацію як до кожної окремої комісії 

району, так і до всіх комісій районів та міста одночасно та забезпечує 

дієздатність при вимкненні електрозабезпечення на протязі одного часу 

необхідного для проведення оповіщення. 

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. 

З керівниками телерадіокомпаній та представником  Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення у Миколаївській області 

проведено робочі зустрічі і узгоджені питання подальшого більш ефективного 

використання каналів телебачення і радіомовлення для інформування 

населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.   

За підписом Миколаївського міського голови направлено листа на адресу 

голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з 

проханням сприяти розгляду на засіданні Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення питання щодо надання дозволу територіальним 

органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, обласним 

державним телерадіокомпаніям, обласним філіям Концерну радіомовлення, 

радіозв’язку та телебачення на оперативне використання всіх центральних та 

регіональних каналів телерадіомовлення з перериванням трансляції програм у 

режимі реального часу для доведення інформації до органів управління 

цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання та 

населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час і 



особливий період в місті або регіоні. Окремо акцентовано увагу на необхідність 

підключення технічних засобів FM-радіомовлення до автоматизованих систем 

централізованого оповіщення з установленням спеціального обладнання для 

автоматизованої передачі сигналів та повідомлень про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Управління з питань НС та ЦЗН ММР співпрацює з операторами 

радіомовних компаній у вирішенні питань щодо встановлення вуличних 

гучномовців в місцях масового скупчення людей і подальшого використання 

мережі радіомовлення для оповіщення населення про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій. Встановлено 102 вуличних гучномовця і протягом 

наступного року планується встановити ще 233 одиниці. Розроблено і 

встановлено на робочому місці управління з питань НС та ЦЗН програму, яка 

забезпечує негайно передачу інформації про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій в мережі вуличних гучномовців. 

 

Згідно Плану основних заходів цивільного захисту Миколаївської області 

на 2014 рік, затвердженого розпорядженням голови Миколаївської облдерж-

адміністрації від 12.03.2014 № 57-р, управлінням з питань НС та ЦЗН 

Миколаївської міської ради спільно з представниками Центру технічної 

експлуатації №7 Філії спеціалізованого електрозв’язку ПАТ “Укртелеком”, в 

період з 07.10.2014р по 01.11.2014р, проведено річну перевірку технічного 

стану та інвентаризацію апаратури оповіщення встановленої на території          

м. Миколаєва. 

В цілому існуюча система оповіщення м.Миколаєва забезпечує доведення 

інформації до керівного складу та населення про виникнення або загрозу 

виникнення надзвичайних ситуацій і подій, але потребує модернізації та 

поступового переходу на новітні технології. 

Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту   

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

78 сховище державної форми власності;   

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

обласній  комунальній власності; 

2013 2014

40

62

Розвиток мережі вуличних гучномовців

(встановлено одиниць)



48   сховищ  приватної форми  власності.  

Згідно плану проведення комплексних перевірок ЗС ЦЗ на 2014 рік 

(затвердженого рішенням комісії з питань ТЕБ та НС при Миколаївській 

облдержадміністрації від 19.12. 2013 року, протокол № 2) проведено   перевірку 

стану готовності 189  захисних споруд ЦЗ до використання за призначенням.  

Аналіз стану захисних споруд:  

- 28 сховищ утримується без порушень вимог ДБН; 

- 54 сховища мають незначні порушення; 

- 141 сховище не готове до використання за призначенням.  

За останні роки  значно зменшився об'єм заходів  з приведення захисних 

споруд ЦЗ в готовність до використання за призначенням що пов'язано з 

обмеженим фінансуванням. 

В 2014 р.  витрачено  на ремонт захисних споруд ЦЗ: 

кошти місцевого бюджету - 37,549 тис. грн.; 

кошти підприємств, установ та організацій — 81,599 тис. грн.        

Готові Обмежено готові Не готові
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13
24

63

Стан захісних споруд
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% від загальної кількості
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Розподіл ЗС за формою власності
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Встановлено постійний контроль за проведенням технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту.   

Станом на 01.01.2015  проведено роботу з технічної інвентаризації 164 

захисних споруд, з них: державної форми власності - 62 ЗС, комунальної – 93 

ЗС , приватної – 9 ЗС. 

Протягом року отримано 5 свідоцтв про право власності на нерухоме 

майно та витяги про державну реєстрацію прав. 

Державна

Обласна комунальна

Міська комунальна

Приватна
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Стан технічної інвентарізації ЗС за формою власності

Одиниць

% виконання

2012р. 2013р. 2014р.
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46,81 37,5539,4 18,07
81,6

Стан фінансування заходів з відновлення ЗС (тис.грн.)

Кошти міського бюджету Кошти підприемств



 

28 підприємств (ЗС яких увійшли до статутних фондів, та частина 

підприємств, ЗС яких проходять згідно документів як підвали) відмовляються 

від проведення технічної інвентаризації  38 захисних споруд. 

На  виконання розпорядження  голови Миколаївської ОДА від 07.08.12  № 

261- р “Про проведення оглядів – конкурсів на кращу захисну споруду 

цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях 

Миколаївської області”, керуючись наказом МНС України від 25.01.05 № 41 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення огляду – 

конкурсу захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)» (зі змінами, 

внесеними наказом МНС України від 08.08.2008  № 580), з метою покращення 

стану утримання захисних споруд та приведення їх у готовність до 

використання за призначенням створено міську комісію з організації та 

проведення огляду – конкурсу на кращу захисну споруду цивільного захисту 

(доручення міського голови від 06.09.12  № 2165/212/14/33). 

З 01 вересня до 01 жовтня 2014 року організовано проведення огляду – 

конкурсу на кращу захисну споруду цивільного захисту  на підприємствах, в 

установах та організаціях районів міста згідно Методичних рекомендацій.    

Найкращою на огляді-конкурсі визначена  захисна споруда, яка набрала 

найбільшу кількість балів (300): ЗС ЦЗ № 52298, ТОВ “ТЦ Система”.   

25 вересня 2014 року дирекція ТОВ “ТЦ Система” провела організаційно-

учбові заходи на базі ЗС ЦЗ. Було проведено екскурсія, експозиція спорядження 

та засобів захисту людини.   

На виконання  доручення міського голови від 25.09.2014    

№9060/02.02.01-03/14/14 “Щодо  визначення  готовності захисних  споруд   

цивільного захисту та підвальних приміщень, які можливо  використовувати 

для укриття населення” відповідними розпорядженнями голів адміністрацій 

районів міста  створені районні комісії по проведенню обстеження захисних 

споруд цивільного захисту та підвальних приміщень,  які можливо 

використовувати для укриття населення на випадок виникнення НС. 
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Проведено роботу з обстеження і очищення захисних споруд цивільного 

захисту та підвальних приміщень. 

Станом на 20.01.2015  обліковано: 

- Заводський район – 83 підвальних приміщень; 

- Центральний район – 221 підвальних приміщення; 

- Ленінський район – 82  підвальних приміщень; 

- Корабельний район –81 підвальне приміщення. 

Всього за місто: 475 підвальних приміщення, місткість 263,487 тис. осіб. 

На кожне підвальне приміщення заведено облікову картку. 

Розпорядженням міського голови від 08.09.2014 №228р “Про приведення в 

готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного 

захисту та підвальних приміщень, які можливо використовувати для укриття  

населення на випадок виникнення  НС” поставлено завдання  підприємствам, 

організаціям та установам дообладнати заглиблені приміщення, а      

управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Миколаївської міської ради  відкоригувати розрахунок укриття населення міста 

на випадок НС з урахуванням підвальних та інших заглиблених приміщень.  

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. 

За розрахунками можливо забезпечити  укриття 68 % населення міста. 

Найбільш проблемним питанням є укриття населення, яке проживає на 

території мкр. Намив. Його чисельність складає 25 291 ос. На даний час для 

укриття населення даного мікрорайону можливо використовувати лише 

підвальні приміщення ЗОШ №57 (вул. Лазурна, 46), ОСББ “Перлина” (вул. Ч. 

Майовщиків, 17-б), ОСББ “Зірка” (вул. Ч. Майовщиків, 19) та супермаркету 

“Сільпо” (вул. Ч. Майовщиків, 17-г) загальною місткістю на 3469 осіб. Не 

вистачає місць для укриття на 21 822 осіб. До того ж слід зазначити, що 

північна частина мікрорайону взагалі не має місць для укриття. 

 

Інженерний захист територій 
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які можливо використовувати для укриття населення



 

За даними Миколаївської філії інституту „НДІпроектреконструкція” на 

значній території м.Миколаєва внаслідок змін природної рівноваги  у водному 

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

водоносних  мереж,  порушенням умов природного дренажу вод поверхневого  

та  підземного  стоку виникає інтенсивне підтоплення значних територій та 

об’єктів.  

Процес формування техногенного водоносного горизонту відбувається у 

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

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

утворився або формується техногенний водоносний горизонт. 

У 2014 році процес підтоплення характеризувався незначними 

амплітудами коливання рівнів та збереженням площ підтоплення на рівні  

попередніх років (11,692 кв. км. або 6,58% від площі міста по суші). 

 

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. 

259,83

177,63

11,69

Стан підтоплення територій міста (кв.км)

Загальна площа міста Площа по суші Площа підтоплення



В останні роки на території міста Миколаєва спостерігаються значні зсувні 

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

води є: 

- мікрорайон Намив; 

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

На території мікрорайону Намив берегова лінія розмивається водами 

Бузького лиману та грунт змивається зливовими водами. Щороку вода 

поступово забирає частину намивної території суші. Пісок вимивається та 

виникають обриви. На підході до причалу грунт під асфальтовим покриттям 

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

Ймовірний ризик виникнення надзвичайних ситуацій. 

Розроблено  робочий проект з берегоукріплювальних робіт на даній 

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

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.   

В зв’язку з великою вартістю заходів щодо ліквідації наслідків 

підтоплення в м.Миколаєві вирішити цю проблему можливо тільки 

комплексно, за допомогою держави. 

 

Радіаційний і хімічний захист  

В 2014 році заходи радіаційного і хімічного захисту сплановані відповідно 

до вимог керівних документів. 

Протягом року надзвичайних ситуацій з викидом (виливом) небезпечних 

хімічних речовин, несанкційованого поводження з радіоактивними речовинами 

не зафіксовано. 

В 2014 році сталось два випадки знаходження ртуті загальним обсягом 

6,45 кг (2014-21,3 кг). 

За даними спостережень Миколаївського обласного центру з 

гідрометеорології та постів радіаційного та хімічного спостереження середній  

радіаційний фон атмосферного повітря в м. Миколаєві в  2014 році знаходився 

в межах  0,008-0,017  мР/год, що відповідає  середній природній потужності 

експозиційної дози гамма-випромінювання. 

Підприємства, установи та організації м. Миколаєва для радіографічного та 

технологічного контролю, в медицині та наукових досліджень  використовують 

221 од. джерел іонізуючого випромінювання, в тому числі. 

- закритих ДІВ — 17 од.; 

- генеруючих пристроїв — 200 од.; 

- контрольних ДІВ — 2 од.; 



- радіонуклідних ДІВ в приладах та обладнанні — 2 од. 

Хімічна небезпека в м. Миколаєві пов'язана із наявністю об'єктів, що 

використовують небезпечні хімічні речовини або їх транспортуванням 

територією міста.  

У промисловому комплексі м. Миколаєва функціонує 11 об'єктів, на яких 

зберігається або використовується у виробничій діяльності 407,6 т небезпечних 

хімічних речовин, у тому числі: 53,2 т хлору, 344 т аміаку та 9,5 т інших  

небезпечних хімічних речовин. 

За ступенями хімічної небезпеки ці об'єкти розподілені на: 

I ступеня — 1 об'єкт; 

ІI ступеня — 1 об'єкт; 

III ступеня — 1 об'єкт; 

IV ступеня — 8 об'єктів 

Найбільша кількість хімічно небезпечних об'єктів зосереджена у 

Ленінському районі ( 6  об'єктів, що складає 55% від загальної кількості ХНО) 

Загальна площа зони можливого хімічного ураження складає 44,25401 

кв.км (25% від площі міста) з населенням 52,780 тис. осіб (11% від загальної 

кількості населення міста). 

Загальна площа прогнозованої зони хімічного ураження складає 2,2443 

кв.км (1,3% від площі міста) з населенням 5,847 тис. осіб (1,2% від загальної 

кількості населення міста). 



 

 

Відповідно до розпорядження голови Миколаївської ОДА від 12.03.2014    

№ 57-р “Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 

2014 рік” протягом поточного року на 10 ХНО проведено  тактико-спеціальні 

навчання.  

Уточнено розрахунки довгострокового прогнозування наслідків виливу 

(викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на хімічно-небезпечних  

об’єктах  м. Миколаєва.  

Підприємствами, установами та організаціями міста організовано 

проведення в хіміко-радіологічній лабораторії ГУ ДСНС України в 

Миколаївській області випробування засобів захисту органів дихання: 

 - лікувальні заклади управління охорони здоров'я ММР — протигази 

фільтруючі ГП-5 у кількості 765 од. На 580 од. протигазів термін придатності 

продовжено до квітня 2016 р. 

 - МВ ПАТ “СанІнБев Україна” - 200 промислових протигазів з коробками 

ФПГ, термін придатності продовжено до березня 2016 р. 

- ДП “СМП Октябрьск“ - протигази фільтруючі ГП-5 у кількості 2520 од. 

термін придатності продовжено до квітня 2016 року; 

Заходи забезпечення засобами радіаційного і хімічного захисту 

працівників органів місцевого самоврядування та непрацюючого населення, яке 

проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення передбачені  рішенням 

Миколаївської міської ради від  12.12.2013 №36/6 “Про затвердження міської 

цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 

2014-2016 роки”. 

Відповідно до п.п. 3.6.1.  додатку 2 зазначеної програми для забезпечення 

засобами індивідуального захисту працівників органів виконавчої влади 

придбано протигазів ГП- 7 в кількості 82 к-та  на суму 30996,00 грн.  
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Для забезпечення працюючого населення підприємствами, установами та 

організаціями у звітньому періоді придбано ЗІЗОД на суму 67 301,00 грн. (в 

2013 році — 417283,00 грн.), в тому числі: 

1. ПАТ “Миколаївська ТЕЦ” - респіратори У2К в кількості 120 од. на 

суму 650,00 грн. 

2. МКП “Миколаївводоканал”: 

- протигази ГП-7 в кількості 2 од. на суму 633,00 грн. 

- респіратори РУ-60М (К1Р1) в кількості 3 од. на суму 265,00 грн.  

- фільтр К2Р2 в кількості 1 од. на суму 129,00 грн. 

- фільтр В2Р3 в кількості 1 од. на суму 129,00 грн. 

- фільтри комбінований А2В2Е2К2Р2 для протигазу ФК5МТ в кількості       

5 од. на суму 1397,00 грн. 

3. ДП НВКГ “Зоря-Машпроект” протигази ЗСК-320 в кількості 27 од. на 

суму 22680,00 грн. 

4. МСП “Ніка-Тера” протигази ГП-7 в кількості 120 од. на суму 38000,00 

грн. 

5. Міський методичний центр управління культури та охорони культурної 

спадщини ММР протигази МП-04 з фільтрувальними коробками ДОН АВЕК-1 

в кількості 7 од. на суму 3427,20 грн. 

Стан забезпечення засобами захисту органів дихання: 

- Персонал ХНО - потрібно -  1,025 тис. од., в наявності -  0,811 тис. од. 

(79%). 

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

в наявності -  0,578 тис. од. (17%),. 

- Доросле непрацююче населення, яке проживає в ПЗХЗ - потрібно -  1,650  

тис. од., в наявності -  0,380 тис. од. (23%). 

- Працівники виконавчих органів Миколаївської міської ради - потрібно -  

0,929  тис. од., в наявності -  0,312 тис. од. (34%). 

 

Забезпеченість мережі радіаційного та хімічного спостереження приладами 

радіаційної та хімічної розвідки: 

- постів радіаційного та хімічного спостереження — в наявності 35 од., 

забезпечено 35 од. (100%); 



- диспетчерських служб з цілодобовим режимом чергування — в наявності 

45 од., забезпечено 31 од. (69%). 

З метою забезпечення радіаційного і хімічного захисту визначено 9 

суб'єктів господарювання, на яких обладнуються місця для проведення 

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

в тому числі: 

- санітарно - обмивочні пункти — 3 од.; 

- станції обробки одягу — 5 од.; 

- станції обеззараження техніки — 5 од. 

Для непрацюючого населення створені пункти видачі засобів радіаційного 

та хімічного захисту: 

- кустових– 4; 

- на об’єктах господарювання – 36. 

  

Медичний захист 

Медичний захист на території міста організовується медичною службою 

цивільного захисту м. Миколаєва відповідно до розпорядження міського голови  

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

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

підприємств, установ та організацій м. Миколаєва та виконання спеціальних 

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

міської ради. 

Наявність лікувально-профілактичних закладів в м. Миколаєві: 

Найменування Кількість 

Лікарні для дорослих (№1,3,4, ЛШМД) 4 

Лікарні для дітей ( № 2) 1 

ЦПМСД (№1-7) 7 

Поліклініки для  дітей ( № 3,4) 2 

Стоматологічні поліклініки ( № 1,2,3, міська стоматологія) 4 

Пологові будинки ( №1,2,3) 3 

Протитуберкульозний диспансер 1 

Чисельність медичного та обслуговуючого персоналу: 

Найменування По штату В наявності 

Лікарів 1505,0 1044 

Середній медичний персонал 2601,0 2006 

Молодший медичний персонал 1241,75 1110 

Обслуговуючий персонал 1295,25 1049 

Всього 6697,5 5283 
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Найменування Кількість ліжок 

ЛШМД 400 

Міська лікарня № 1 330 

Міська лікарня № 3 410 

Міська лікарня № 4 205 

Дитяча лікарня № 2 225 

Пологовий будинок № 1 110 

Пологовий будинок № 2 110 

Пологовий будинок № 3 130 

Всього 1920 

 

Забезпечення закладів охорони здоров’я автономними джерелами 

електропостачання: 

Заклад охорони здоров’я 
Автономне джерело 

електропостачання 
Запас палива (літрів) 

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

Міська лікарня № 3 6 ГМ (50 кВт) 600 
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EMS-М (35 кВт) 

Міська лікарня № 4 EMS-A(28 кВт) 200 

ЛШМД АДЭ-15-012 (75 кВт) 100 

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

Пологовий будинок № 1 EMS-A (35 кВт) 180 

Пологовий будинок № 2 EMS-A (30 кВт) 140 

Пологовий будинок № 3 Джерела безперебійного живлення  

Спеціалізовані бригади постійної готовності для надання медичної 
допомоги населенню міста: 

- травматологічні - 2 ( 1 з ЛШМД, 1 з МЛ №3); 
- нейрохірургічна  - 1 (ЛШМД); 
- токсикотерапевтичні  - 2 (СШМД); 
- психіатрична - 1 (СШМД); 
- загальної хірургії  - 2 (  2 з МЛ № 3); 

- опікова - 1 (МЛ № 3). 
Санітарний транспорт від СШМД в кількості 9 одиниць. 
Ліжковий фонд на випадок виникнення НС створено у кількості 220 ліжок, 

в тому числі: 

- ЛШМД — 80; 

- міська лікарня № 3 — 70; 

- міська лікарня № 4 — 50; 

- дитяча лікарня №2 — 20. 

Запас медикаментів і медичних засобів створено на суму 100710,43  грн. 

(90% від необхідного), в тому числі: 
- ЛШМД  - 11604,68 грн.(27,5 %). 

- міська лікарня № 3 - 53117,25 грн. (151%). 

- міська лікарня № 4  - 21609,71 грн. (86 %). 

- дитяча лікарня № 2 - 14978,79 грн. (150 %). 

 

Адміністраціями ЛПЗ міста в зв'язку з обмеженим фінансуванням на 

медикаменти укладені договори з аптеками, в яких йдеться про постачання 

зазначених виробів медичного призначення протягом доби при надходженні 

постраждалих від НС в лікарнях з послідуючою оплатою закладом.  

Для надання медичної допомоги населенню міста, постраждалому від 
небезпечних хімічних речовин розгортаються токсико-терапевтичні відділення 
загальною ємністю  230 ліжок, в тому числі: 

- ЛШМД -50 ліжок; 
- міська лікарня № 1 - 50 ліжок; 
- міська лікарня №3 - 30 ліжок; 

- міська лікарня №4 - 50 ліжок; 
- дитяча лікарня №2 - 50 ліжок. 
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інфекцій відповідно до наказу від 24.04.2014 р. № 164Л, розгортається 

госпітальна база лікувально-профілактичних закладів міста, в тому числі: 

Вид закладу 
Масштаб 

виникнення 
База розгортання 

Кількість ліжок та 

боксів 

Холерний 

шпиталь 

Одноразовий 

випадок холери 

Обласна інфекційна лікарня для дорослих 3 бокса 

Обласна дитяча інфекційна лікарня 2 бокса 

Масові випадки 

холери 

Обласна інфекційна лікарня 

для дорослих  

110 

ліжок 

Міська лікарня № 1  50 ліжок 

Обласна дитяча інфекційна лікарня 20 ліжок 

Міська лікарня №1 

 
40 ліжок (резерв 

100 ліжок вузлова 

лікарня)  

Провізорні 

відділення 

Одноразовий 

випадок холери 

Обласна інфекційна лікарня 

для дорослих  

60 ліжок 

Обласна дитяча інфекційна лікарня 3 бокса 

Масові випадки 

холери 

Обласна дитяча інфекційна лікарня         80 ліжок 

Міська лікарня №1  140 ліжок  

Міська лікарня №3 200 ліжок 

Пологовий будинок №1     50 ліжок 

Обласний нарко-диспансер  80 ліжок 

Обласна психіатрична 

лікарня (резерв) 

200 ліжок 

Ізолятори 
Масові випадки 

холери 

Санаторій “Південний”  200 ліжок 

Санаторій “Дубки”       200 ліжок 
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тис. грн. % від необхідного



Жіноча консультація №4 ПБ №2 50 ліжок 

Всього 

 

Масові випадки 

холери 

 1420 ліжок 

Холерний 

шпиталь 

 220  ліжок 

Провізорні 

відділення 

 750  ліжок 

Ізолятори  450  ліжок 

 

 

Біологічний захист, забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення 

Серед основних факторів, що можуть ініціювати виникнення 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими епідемічними ускладненнями 

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

харчування. 

З метою забезпечення розробки та проведення ветеринарно-санітарних 

заходів на території міста розпорядженням міського голови від 21.07.2011 

№345р на базі управління ветеринарної медицини створено  ветеринарно-

санітарну службу цивільного захисту. 
Питання забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення знаходяться на постійному контролі органів виконавчої влади. 

В 2014 році проведено два засідання комісії з питань ТЕБ і НС                       м. 

Миколаєва, на яких розглянуто чотири питання з зазначеної проблеми, а саме: 

- Про підготовку місць відпочинку та пляжів до початку купального сезону 

2014 року та прийняття заходів щодо попередження загибелі людей на воді 

(протокол № 8 від 24.04.2014); 

- Про ускладнення епідемічної та епізоотичної ситуації з дирофіляріозу в   

м. Миколаєві та заходи з профілактики трансмісійних інфекцій (протокол № 8 

від 24.04.2014); 

- Про заходи виконавчих органів місцевого самоврядування, установ та 

організацій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя дітей 

та підлітків організованих колективів у літній період 2014 року (протокол № 8 

від 24.04.2014); 

- Про санітарно-епідемічний стан міських ринків та заходи щодо 

недопущення спалахів гострих кишкових та інфекційних захворювань 

(протокол № 10 від 04.06.2014). 

В 2014 році надзвичайних ситуацій пов'язаних з виникненням медико-

біологічних подій не зафіксовано. 

 

Забезпечення техногенної безпеки 

Протягом минулого періоду поточного року згідно з наказами, 

дорученнями голови ДСНС України, «Планом інспекторських та інших 

перевірок з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на 

2014 рік», затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 

12.03.2014 № 57-р, проведено перевірки з питань пожежної та техногенної 

безпеки 1322 суб’єкта господарювання, з яких 254 планових та позапланових 



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

(далі - ПНО та ОПН). 

За результатами перевірок, керівникам ПНО та ОПН запропоновано 

більше 3500 заходів з питань техногенної безпеки, з яких виконано близько 

75%. За невиконання раніше запропонованих заходів, зазначених у приписах 

ДСНС України, до адміністративної відповідальності за ст. 188-16 КУпАП 

притягнуто 17 керівників. 

Питання техногенної безпеки ввійшли до позовів, направлених в 

адміністративний суд по 7 об’єктах із 15 складених. 

Відповідно до Переліку ПНО області, затвердженого рішенням 

регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 21.10.2014 (протокол № 7), на 

обліку в місті перебуває 288 ПНО та ОПН, з яких для 230 розроблено паспорти 

безпеки та направлено на реєстрацію до державного реєстру страхового фонду 

документації, що становить 80% (протягом 2014 року направлено на реєстрацію 

38 паспорти). 

 

Кількість ПНО  на  території м. Миколаєва  

Найменування 

ПНО, які зареєстровані  

у державному реєстрі,  

з них: 

ПНО, які підлягають 

паспортизації 
ВСЬОГО 

Центральний район 78 30 108 

Ленінський район  42 32 74 

Заводський район 50 16 66 

Корабельний район 22 18 40 

За місто Миколаїв 192 96 288 
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завершена у Ленінському, де не паспортизовано 19 об’єктів (або 25%), 



Центральному – 21 (19%), Корабельному - 9 (22%) та Заводському районах – 9 

(13%).  

На сьогодні 332 (46%) суб’єктів господарювання з високим ступенем 

ризику міста пройшли ідентифікацію ПНО. Протягом минулого періоду 2014 

року дана робота проведена на 148 об’єктах.  

Для 95 підприємств складено плани локалізації, ліквідації аварійних 

ситуацій та аварій (далі - ПЛАС) з, орієнтовно,150 необхідних. 

Протягом поточного року розроблено лише 12 ПЛАСів. Порівнюючи з 

минулими роками, даний показник зменшився майже у вдвічі (у 2013 році 

розроблено 23 ПЛАСи, у 2012 році — 27). 

На території міста Миколаєва з 288 ПНО підлягає обов’язковому 

страхуванню 172 об’єктів. Станом на 20.01.2015 застраховано 80 

вищезазначених об’єктів, що становить 47% від загальної кількості.  

На 194 ПНО проведена ідентифікація ОПН, що становить 70% від 

необхідного. За результатами ідентифікацій об’єктів підвищеної небезпеки на 

території міста визначено 65 ОПН, що становить 23% від загальної кількості 

ПНО. 

На сьогодні керівниками (власниками) 27 ОПН розроблено та узгоджено 

графіки впровадження зазначених локальних систем, укладено угоди зі 

спеціалізованими організаціями і здійснено передплату на розроблення 

технічних умов на проектування локальних систем. Для 23 об’єктів, що 

становить 35% від загальної кількості, технічні умови погоджені органом 

державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, для 23, що 

становить 35% від загальної кількості, розроблена відповідна проектна 

документація. На 12 об’єктах, що становить 18% від загальної кількості, 

локальні системи змонтовано. Прийнято в експлуатацію 5 (15%). 

 

Забезпечення пожежної безпеки 

Протягом поточного року на засіданні комісії  з питань ТЕБ і НС  

м.Миколаєва неодноразово розглядалось питання щодо забезпечення пожежної 

безпеки та вжито конкретних заходів щодо попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій пов'язаних з пожежами на відкритих територіях міста. 

За результатами роботи комісії схвалено: 

- Комплексний план заходів  щодо забезпечення пожежної безпеки у 

м.Миколаєві у пожежонебезпечний весняно - літній період 2014 року; 

- План організаційно-технічних заходів  щодо  підвищення  пожежної  

безпеки  у  м. Миколаєві у  пожеженебезпечний   осінньо-зимовий період  2014-

2015 років.  

Дорученням міського голови від 25.04.2014 №3900/02.02.01-03/14/14 

створено міський оперативний штаб з координації діяльності щодо протидії 

пожежам в природних комплексах та на відкритих територіях міста, визначено 

заходи щодо покращення стану пожежної безпеки. 

Відповідними розпорядженнями голів адміністрацій районів ММР 

створені районні штаби та тимчасові комісії з проведення  рейдових перевірок 

територій  паркових зон, зелених насаджень, місць масового відпочинку людей 

та об'єктів благоустрою. 



Адміністраціями районів міста проводились наради з керівниками 

підприємств, на яких розглядались питання щодо виконання правил пожежної 

безпеки на підвідомчих територіях, організовано проведення  рейдових 

перевірок територій  паркових зон, зелених насаджень, місць масового 

відпочинку людей та об'єктів благоустрою. 

Підрядними організаціями з метою попередження виникнення пожеж на 

об'єктах благоустрою протягом поточного року: 

- знесено сухостійних дерев — 672 од.; 

- обрізано гілок дерев — 2049 од.; 

- кроновано дерев — 323 од. 

- вивезено ТПВ — 917715,5 куб. м; 

- викошено трави загальною площею - 3487865 кв.м. 

ДП “Миколаївське лісове господарство” з метою запобігання виникненню 

пожеж в зоні обслуговування лісових масивів, які розташовані в межах міста 

розроблено мобілізаційно-оперативний план ліквідації лісових пожеж та 

здійснено: 

- влаштування мінералізованих смуг - 18 км; 

- догляд за  мінералізованими смугами — 155 км; 

- перекриття доріг — 32 шт; 

- встановлення наглядної агітації — 37 шт. 

Станом на 01.01.2015 в комунальній власності територіальної громади                             

м. Миколаєва перебувають 29 будинків підвищеної поверховості (12-16 

поверхи), які обладнані системами пожежогасіння, димовидалення та 

сигналізації. 

Через тривалу експлуатацію вищеназвані системи потребують відновлення 

та капітального ремонту, але  через відсутність фінансування, роботи з 

приведення багатоповерхових будинків в належний протипожежний стан не 

проводяться. 

На замовлення департаменту ЖКГ ММР підрядним підприємством  

виготовлено проектно-кошторисну документацію на відновлення 

працездатності систем пожежогасіння та димовидалення у житлових будинках 

по  вул. Миколаївській, 34-б, вул. Садовій, 9, вул. Космонавтів, 53 та пр. 

Леніна, 184, але строк дії експертизи вичерпано. 

ДП «Укрдержбудекспертиза» проведено коригування проектно-

кошторисної документації в цінах 2014 року. На даний час отримано позитивні 

висновки. 

Департаментом ЖКГ ММР надано пропозиції щодо передбачення коштів 

на проведення робіт з приведення у працездатний стан систем протипожежного 

захисту будинків підвищеної поверховості у бюджеті міста на 2015 рік.  

З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж у 

житловому фонді житлово-експлуатаційними підприємствами систематично 

виконується робота щодо виявлення власників квартир, які порушують 

санітарні норми та норми Житлового кодексу щодо утримання у належному 

стані житлових приміщень. На даний час, у переліку проблемних абонентів 

перебувають 115 власників квартир, які знаходяться на посиленому контролі.  



Обслуговування димових та вентиляційних каналів газифікованих 

житлових будинків  здійснюється.  Перевірка каналів на одному будинку згідно 

графіків здійснюється  2 рази на рік. 

З початку поточного року у житлових будинках комунальної власності, 

спеціалізованими підприємствами, які мають відповідну ліцензію згідно 

графіків, погоджених з управлінням експлуатації газового господарства у          

м. Миколаєві, перевірено 80125 димових і 172154 вентиляційних каналів. 

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

ради постійно висвітлюється інформація щодо встановлення на території міста 

високої та надзвичайної пожежної небезпеки, правил дотримання заходів 

пожежної безпеки.  

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

культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради 

розроблені плани заходів щодо протипожежного та техногенного захисту по 

кожному з підпорядкованих закладів з конкретними кошторисами 

фінансуванням запланованих заходів.  

Стан фінансування протипожежних заходів у 2014 році: 

 

Відповідальний виконавець 

Заходи згідно програми 

забезпечення цивільного захисту 

м. Миколаєва на 2014-2016 роки 

(рішення Миколаївської міської 

ради від 12.12.2013 № 36/6) 

Планові 

видатки на 

2014 рік 

(тис.грн.) 

Фактичні 

видатки 

(тис.грн.) 

Управління охорони 

здоров’я ММР 

5.2. Забезпечення пожежної 

безпеки на об’єктах з масовим 

перебуванням людей 

6371,05 614,97 

Управління освіти ММР 3513,29 266,794 

Управління з питань 

культури та охорони 

культурної спадщини ММР 

687,63 208,708 

Управління у справах 

фізичної культури і спорту 

ММР 

145,605 3,520 



 

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

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

Із загальної кількості на обліку об'єктів комунальної власності міста 

знаходяться: 

- пожежних гідрантів — 1483 од.; 

- пожежних водоймищ — 43 од.; 

- водонапірних веж — 16 од.  

Вжито заходів щодо забезпечення водою для потреб пожежогасіння, 

утримання в технічно справному стані існуючих та відновлення пошкоджених, 

знятих, засипаних і заасфальтованих пожежних гідрантів та пожежних 

водоймищ на території міста. 

МКП “Миколаївводоканал” з початку року  проведено ремонт та заміну 

пожежних гідрантів  -  178   шт., в т ч. 157 планово, 21 аварійно. 

Начальники водомережі районів після ремонту пожежних гідрантів 

здійснюють їх передачу пожежним частинам міста. 

Здоров'я Освіта Культура Спорт
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Управлінням з питань НС та ЦЗН ММР на офіційному веб-порталі міської 

ради постійно висвітлюється інформація щодо встановлення на території міста 

надзвичайної пожежної небезпека  5-го класу та правил дотримання заходів 

пожежної безпеки. 

 

Аналіз пожеж, які виникли на території міста в 2014 році. 

Протягом  2014 року на території  м. Миколаєва  виникло 727 пожеж 

(зменшення на 3% в порівнянні до 2013 року) на яких загинуло 17 осіб 

(зменшення на 23% ). 

Збитки від пожеж склали 14680 тис.грн. (збільшення на 45%).  

Із загальної кількості пожеж в житловому секторі виникло   328  пожеж 

(зменшення на 44%), в тому числі: 

- на відкритих територіях житлового сектора виникло 244 пожеж 

(зменшення на 14%). 

На об'єктах господарчої діяльності виникло 47 (в 2013-47), в тому числі: 

- на об'єктах торгівлі 22 (в 2013-22); 

- на об'єктах з масовим перебуванням людей 9 пожеж (зменшення на 11%). 

Основними причинами пожеж є: 

- необережне поводження з вогнем – 498 ( зменшення на 12%); 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

електроустановок, електрообладнання – 108/109 (зменшення на 1%) ; 

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

пічок — 25/21 (збільшення на 16%) ; 

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

- підпали – 78/38 (збільшення на 52%).  

 
 

 



 

 

 



 

 

Аналіз надзвичайних ситуацій і подій 

 

В 2014 року на території міста Миколаєва зареєстровано 2 надзвичайні 

ситуації техногенного характеру, внаслідок яких загинуло 7 осіб (2013 рік – 0 

осіб), постраждало 9 осіб (2013 рік – 37осіб). Кількість НС зменшилась на 50%, 

кількість постраждалих зменшилась на 76%.  

Збитки завдані надзвичайними ситуаціями склали 49 млн. 503 тис. грн. 

(2013 рік -   0,0295 млн. грн.). 

За масштабами  надзвичайні ситуації в 2014 році розподілились на: 

державного рівня 1  

об'єктового рівня - 1 
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рна, 40. Експертною комісією ДСНС України в Миколаївській області  

віднесено до НС державного рівня за кодом державного класифікатора 

надзвичайних ситуацій 10213 “НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або 

споруді житлової призначеності”.  Загинуло — 7 осіб, постраждало — 5 осіб. 

Матеріальні збитки склали 48019074,79 грн., витрати на ліквідацію наслідків 

НС — 49168,826 грн. 

04 червня стався вибух у п'ятиповерховому 2 під'їзному житловому 

будинку по вул.Молодогвардійська,28. Експертною комісією ДСНС України 

Миколаївській області  визначено як НС об'єктового рівня за кодом державного 

класифікатора надзвичайних ситуацій 10213 “НС унаслідок пожежі, вибуху у 

будівлі або споруді житлової призначеності”. Постраждало — 4 особи. 

Матеріальні збитки склали 1484323,05 грн., витрати на ліквідацію наслідків НС 

— 1470 тис. грн. 
 

Всього в 2014 році зареєстровано 78 надзвичайних подій.  

Внаслідок подій: 

- загинуло 14 осіб;  

- врятовано 12 осіб. 

 

Розподіл кількості подій  по видам: 

виявлення вибухонебезпечних предметів часів ВВВ – 21 подій; 

події на водних об’єктах – 13 події, загинуло 9 осіб,  врятовано 9 осіб (2013 

рік –  загинуло 15 осіб, врятовано 11 особи); 

події на транспорті – 15 подій; 

вибухи та загрози вибухів – 23 події; 

отруєння людей – 4 подій; 

інфекційні захворювання людей – 2 події; 
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Підготовка керівного складу і фахівців,  

діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з  питань 

цивільного захисту та інших груп населення. 

 

 Підготовка керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та інших груп 

населення здійснювалась у відповідності з постановами КМУ від 26.06.2013     

№ 443 “Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів 

управління та сил цивільного захисту”; від 26.06.2013 № 444 “Про 

затвердження Порядку проведення навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях”, від 23.10.2013 № 819 “Про затвердження порядку проведення 

навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією 

і здійсненням заходів з питань цивільного захисту”, Організаційно-

методичними вказівками щодо навчання населення Миколаївської області з 

питань цивільного захисту і діям в умовах надзвичайних ситуацій техногенного 

і природного характеру на 2014р.”, з врахуванням вимог наказу МВС України 

від 11.09.2014 № 934 “Про затвердження Порядку організації та проведення 

спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту”  та 

іншими нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту.  

 Функціональне навчання осіб керівного складу та 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 суб'єктів господарювання, заняття проводились на учбово-

матеріальній базі замовників:  ДП СМП “Октябрьск”, Миколаївська обласна 

офтальмологічна лікарня, фонд державного майна України по Миколаївській 

області, Миколаївський коледж культури і мистецтв, ТОВ “ЕВРІ”, КЗ ММР ЦП 

МСД № 4, Центральне відділення СШМД Миколаївського обласного центру 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і інших, з виїздом 

майстрів виробничого навчання до місця розташування замовника.       

 План комплектування обласних курсів слухачами на 2014 р. виконано на  

99,9% (2012 р. -94%, 2013 р. - 83%). 

 Виконання по районам міста (у дужках — за 2013 р.): 

Заводський р-н – за планом 162 чол.(126 чол.), навчались – 166 чол. (123)  

- 102%;  

Корабельний р-н – за планом 78 чол.(76 чол.), навчались – 68 чол. (46)  

- 87%;  

Ленінський р-н – за планом 126 чол.(141 чол.), навчались – 172 чол. (89) 

 - 137%;  

  Центральний р-н – за планом 185 чол.(127 чол.), навчались – 146 чол. 

 (130) - 79%. 

 Підвищення кваліфікації кадрів за категоріями навчаємих на обласних 

курсах  в місті здійснили: 

 - посадові особи, які організовують здійснення заходів щодо реалізації  

державної політики у сфері  ЦЗ — заплановано 316 чол.(259 чол.), навчались - 

430 чол. 136% (240 чол.); 



 - особи, які здійснюють заходи щодо запобігання НС та ліквідації їх 

наслідків — заплановано 127 чол. (149 чол.), навчались -53 чол. 42% (100 чол.); 

 - фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з 

питань ЦЗ — заплановано 108 чол.(62 чол.), навчались - 69 чол. 64% (48 чол.). 

 Покращено роботу з відбору заявок на навчання у всіх районах міста, 

крім Ленінського. Виконано План комплектування слухачами на обласних 

курсах у Ленінському та Заводському районах. 

 Загальним недоліком в організації навчання на обласних курсах є значне 

перевищення кількості навчаємих однієї категорії на фоні недоукомлектуваня 

плану іншими категоріями навчаємих, що свідчить про незадовільний стан 

обліку і контролю за періодичністю навчання посадових осіб у сфері ЦЗ. 

 План комплектування  слухачами  міських  курсів  м.Миколаєва НМЦ ЦЗ 

та БЖД Миколаївської області (далі — міські курси) у 2014 р. виконано на 92% 

(2012 р. - 93%,  2013 р. - 98%). 

 Виконання плану по районам міста (у дужках — за 2013 р.): 

Заводський р-н – за планом 182 чол.(203), навчались – 186 чол.(193) 

 -  102%;  

Корабельний р-н – за планом 57 чол.(126), навчались – 53 чол. (127) 

 -93%;  

Центральний р-н – за планом 228 чол.(198), навчались – 202 чол. (196)  

- 89% 

Ленінський р-н – за планом 141 чол.(184), навчались – 142 чол. (187) 

- 101%  

  Управління освіти – за планом 288 чол.(111), навчались – 241 чол. (102) 

 - 84%. 

 Щороку продовжується зменшення кількості наданих заявок для 

проходження навчання на міських курсах. У порівнянні з 2013 роком таке 

зменшення відбулось у Корабельному, Заводському та Ленінському районах. 

По всім районам у 2014 році відмічається значне невиконання плану 

комплектування міських курсів слухачами, які відносяться до категорії “Особи, 

які здійснюють заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації 

їх наслідків”. В той же час має місце перевиконання плану слухачами, які 

відносяться до категорії “Фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту”. Враховуючи вищенаведене, 

можливо зробити висновок, що стан ведення обліку та контролю щодо 

проходження посадовими особами функціонального навчання з питань ЦЗ 

потребує покращення. 

 Всього за місто на обласних та міських курсах пройшли навчання 1386 

чол. (2013 р. - 1193 чол.)  за категоріями: 

 - посадові особи, які організовують здійснення заходів щодо реалізації  

державної політики у сфері  ЦЗ — заплановано 316 чол., навчались - 430 чол. 

136%; 

 - особи, які здійснюють заходи щодо запобігання НС та ліквідації їх 

наслідків — заплановано 671 чол., навчались - 477 чол. 71%; 

 - фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з 

питань ЦЗ — заплановано 460 чол., навчались - 479 чол. 104%. 



 Навчання працюючого населення здійснювалось безпосередньо на  

підприємствах, установах та організацій 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 інш. 

 Інформаційно-просвітницька робота з населенням не зайнятим у сфері 

виробництва та обслуговування  щодо питань захисту і дій у НС організовано 

за місцем проживання у мережі консультаційних пунктів з питань ЦЗ, а також 

шляхом самостійного вивчення посібників, пам'яток та інших інформаційно-

довідкових матеріалів з питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у 

побуті та громадських місцях, перегляду та прослуховування теле- і 

радіопередач з даної тематики. 

 При всіх житлово-експлуатаційних підприємствах, що обслуговують 

житловий фонд комунальної власності та їх структурних підрозділах створено 

консультаційні пункти з питань цивільного захисту, на даний час їх 34. 

 Відповідно до Плану заходів органів управління щодо  підвищення 

готовності ЦЗ м.Миколаєва на 2014 рік, затвердженого розпорядженням 

міського голови від 20.01.2014 № 13р фахівцями управління з питань НС та 

ЦЗН ММР і міських курсів м.Миколаєва проведено планову перевірку стану 

проведення інформаційно-просвітницької роботи і пропаганди знань на 8 

консультаційних пунктах з питань ЦЗ: 

 - 26.02.2014 — КП ДЕЗ “Океан”, КП ДЕЗ “Пілот”- оцінено як “Обмежено 

відповідає вимогам”; 

 - 30.05.2014 — ЖКП ММР “Бриз” ЖЕК № 2, дільниця № 4, ЖЕК № 4 — 

оцінено як “Обмежено відповідає вимогам”; 

 -  24.06.2014 — ТОВ “Центральний-1, дільниця №2, ЖКП ММР 

“Прибужжя” - оцінено як “Обмежено відповідає вимогам”; 

 -   24.09.2014  - ЖКП ММР “Південь” ЖЕК №№ 7, 16 - оцінено як 

“Відповідає вимогам”. 

 Протягом вересня поточного року проведено огляд-конкурс на кращу 

навчально-технічну базу консультаційних пунктів з питань ЦЗ. Під час 

проведення заходу особлива увага приділялася: характеристиці приміщення 

КП, наявності документації щодо створення та організації роботи КП, переліку 

розділів, що  потрібні для оформлення стендів КП, матеріально-технічному 

забезпеченню діяльності КП, стану просвітницької роботи та пропаганди знань 

з питань ЦЗ серед населення. За результатами конкурсу кращими визначені: 

 - Центральний район — консультаційний пункт при ТОВ ЖЕК “Соляні”; 

 - Заводський район - консультаційний пункт при  ЖКП ММР “Бриз”  

ЖЕК № 1;  

 - Ленінський район - консультаційний пункт при ЖКП ММР  “Південь” 

ЖЕК № 14; 

 - Корабельний район - консультаційний пункт при КП ДЕЗ “Пілот”. 

 Характерні недоліки, виявлені в ході проведення огляду-конкурсу КП: 

 - відсутність інформації про стан безпеки ПНО; 



 - недостатність інформації на інформаційно-довідкових куточках; 

 - відсутність інформації про розміщення захисних споруд ЦЗ; 

 - недостатня матеріально-технічна забезпеченість діяльності КП. 

 Підготовка учнів професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних 

закладів до дій у НС, здобуття знань і умінь з питань особистості безпеки в 

умовах загрози та виникнення НС, користування засобами захисту від її 

наслідків, вивчення правил пожежної безпеки та основ цивільного захисту, 

здійснювалось в  рамках вивчення предметів “Основи здоров'я” та “Захист 

Вітчизни”.  Практичне закріплення теоретичного матеріалу здійснено під час 

підготовки та проведення об'єктового тренування Дня цивільного захисту.   

 З метою відпрацювання єдиної методики проведення Дня ЦЗ фахівцями 

міських курсів м.Миколаєва проведені інструкторсько-методичні заняття щодо 

організації та проведення зазначеного заходу з представниками всіх ЗОШ міста. 

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

25 День ЦЗ проведено   у всіх навчальних закладах професійно-технічної та 

загальної освіти. В заході прийняли участь 37680 учнів та 2907 осіб 

педагогічного складу. 

 За результатами проведення Дня ЦЗ в кращий  бік відмічаються: 

 Заводський район: 

 - ЗОШ № 35 (Апостолов А.Б.), ЗОШ № 25 (Піляєва А.І.) 

Корабельний район: 

 - ЗОШ № 44  (Ульянова І.Є.), ЗОШ № 48 (Баранова О.О.) 

 Ленінський район: 

 - ЗОШ № 27  (Гайнуліна О.М.), ЗОШ № 45  (Целіщев О.С.) 

 Центральний район: 

 -  ліцей “Педагог” (Караченцева Н.Л.),   ЗОШ № 60 (Боярська Н.О.) 

 Навчально-виховна робота з дітьми  дошкільного віку спрямовувалась на 

формування необхідного рівня знань і умінь дитини для безпечного 

перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у НС 

і запобігання пожежам. Для поліпшення якості навчально-виховної роботи у 

всіх дошкільних закладах заплановано проведення Тижня безпеки дитини. 

 У період з 19 по 23 травня “Тиждень безпеки дитини” проведено у всіх 

ДНЗ міста, участь у заході прийняли 14251 вихованців та 1646 педагогічних 

працівників. 

 Кращими з організації підготовки та проведення  вищевказаного заходу 

визначені:   

 Заводський район:  

 - ДНЗ № 64  (Паначова О.А),  ДНЗ № 48 (Пухалевич Л.О.) 

 Корабельний район: 

 - ДНЗ № 134 (Мойсеєнко О.В.), ДНЗ № 130 (Зазелентінова Л.В.),   

  Ленінський район: 

 -  ДНЗ № 142  (Кіріченко І.С.) 

 Центральний район: 

 -  ДНЗ № 2  (Тимофеєва О.О.), ДНЗ № 53  (Тьоміна Ю.Р.)    

 Організація підготовки та проведення вищенаведених заходів 

здійснювалась управлінням освіти ММР за участю представників міських 

курсів м.Миколаєва, районних відділів ГУ ДСНС України в Миколаївській 



області, 10 взводу ДВГРЗ, ММУ УМВС України в Миколаївській області, 

управління з питань НС та ЦЗН ММР тощо. 

 В цілому День цивільного захисту і Тиждень безпеки дитини в 

навчальних закладах міста проведено організовано, на високому методичному  

рівні. 

 Працівниками структурних підрозділів міського територіального центру 

департаменту праці та соціального захисту населення ММР постійно 

проводиться  роз’яснювальна  робота  з  питань  безпеки  життєдіяльності  

серед  громадян,  які  знаходяться  на соціальному  обслуговуванні  у  

відділеннях  соціальної  допомоги  вдома,  соціально-медичних  послуг,  

соціально-побутової  адаптації  надання  адресної  натуральної  та  грошової  

допомоги. Щомісяця така робота проводиться більш як з 1500 підопічними. 

 Протягом звітного періоду управлінням з питань НС та ЦЗН ММР у ЗМІ 

розміщувалась інформація про заходи, які проводились з метою недопущення 

НС під час ускладнень погодних умов, забезпечення сталого функціонування 

міського господарства до осінньо-зимового періоду та інш., здійснено 3 

виступи на телебаченні з актуальних для міста питань. На  офіційному порталі 

Миколаївської міської ради розміщувалася інформація про штормові 

попередження з рекомендаціями для населення щодо дій у ситуації, яка може 

відбутися, розміщувалися тексти пам'яток інформаційно-попереджувального 

характеру та інформація щодо ліквідації наслідків НС (50 текстів). 

 Керівництвом філії ПАТ «Миколаївобленерго» м.Миколаєва щомісяця у  

засобах масової інформації розміщувалися тексти пам'яток щодо запобігання 

електротравматизму. Працівниками філії в загальноосвітніх закладах  

проводились виступи — лекції для педагогічного персоналу та учнів за темою: 

“Електробезпека в побуті” для учнів перших класів передано           11948 прим. 

“Абетка електробезпеки”. 

 Міськими курсами ЦЗ протягом звітного періоду у щотижневій 

рекламній газеті “Маклер” розміщено 49 статті.  

 В загальнодержавному методично-інформаційному  журналі “Основи 

захисту Вітчизни”  розміщено  15 статей.  

 На  Миколаївському  міжміському  та приміському  автовокзалах,  КП  

“Центральний  ринок”, “Ринок “Колос”  щонеділі через  об’єктові  системи  

оповіщення  оголошувались тексти 58 пам’яток попереджувального та 

роз'яснювального характеру. Такі ж пам'ятки розміщувалися у громадському 

комунальному транспорті (550 шт.). 

 Підводячи підсумки з проведеної роботи можливо зробити висновки, що 

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

верств населення виконані.  

 

 

Створення фінансових та матеріальних  резервів. 

 

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

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

рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 31.08.01 № 719. 



Міський резерв розміщено на території аварійно-рятувальної служби за 

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

резерву здійснювалось з міського бюджету за рахунок фінансування заходів 

„Міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на            

2014-2016 роки”. 

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 745915 грн., з них: 

 - будівельні матеріали на суму – 170503 грн.; 

 - паливомастильні матеріали на суму – 308542 грн. 

 - інше обладнання  на суму - 266870 грн. 

 Видано матеріалів з матеріального резерву міста на суму 298982 грн., 

поповнено на 620517 грн.: 

 З метою виконання невідкладних заходів з попередження та ліквідації  

НС у 2014 році резервний фонд міста передбачався у сумі 2800 тис.грн. 

Кошти резервного фонду використані у сумі 1125 тис.грн.  

 

Основні завдання на 2015 рік. 

 

Головним завданням з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 

2015 рік вважати забезпечення реалізації заходів у сфері цивільного захисту, 

спрямованих на захист населення і території від надзвичайних ситуацій, 

запобігання їх виникненню та реальної готовності до реагування на них у 

мирний час, в особливий період та в умовах можливих терористичних проявів. 

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на: 

- забезпеченні готовності виконання завдань цивільного захисту 

створеними ланками Миколаївської територіальної підсистеми єдиної 

державної системи (далі – ЄДС ЦЗ); 

- підтриманні у постійній готовності міської системи централізованого 

оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її 

модернізації та забезпечення функціонування; 

- розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на безаварійне 

функціонування потенційно-небезпечних об’єктів, систем життєзабезпечення 

міста; 

- забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів заходів 

цивільного захисту; 

- забезпеченні населення відповідно до законодавства засобами 

колективного та індивідуального захисту; 

- проведенні оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій (далі – 

НС) на об’єктах суб’єктів господарювання, здійсненні заходів щодо досягнення 

прийнятих рівнів таких ризиків; 

- забезпеченні навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ, населення до дій в 

умовах загрози та виникненні НС. 

Виконання заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної 

політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 



техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування 

на них, вважати одним із пріоритетних завдань органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм 

власності і підпорядкування. 

 

_______________________________________________ 

 

 


