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Реалізація державної політики у сфері  цивільного захисту в 
м.Миколаєві протягом 2020 року здійснювалась відповідно 
завдань, визначених:

 - розпорядженням голови Миколаївської 
облдержадміністрації від 23.01.2020   № 12-р 
“Про основні завдання цивільного захисту 
Миколаївської області на 2020 рік”
- розпорядженням міського голови від 
14.02.2020 № 38 р „Про планування та 
реалізацію основних завдань і заходів 
цивільного захисту м. Миколаєва на 2020 рік”.
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Утримання управління
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22 4 990 896 грн

1 100 153 грн

7 236 278 грн

20

Особи, з них: заробітна 
плата 

оплата товарів
і послуг

Всього

Посадові 
особи місцевого 
самоврядування

Штат управління: Утримання управління:



Міська цільова програма ЦЗ
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Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного 
захисту м.Миколаєва на 2020-2022 роки. 

ЗАПЛАНОВАНО ВИДІЛЕНО ВИКОРИСТАНО
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Використання коштіВ Програми
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Аварійно-рятувальне обслуговування
На кошти, передбачені у Програмних заходах 
здійснюється аварійно-рятувальне обслуговування 8 
потенційно небезпечних об’єктів комунальної форми 
власності та території міста. Витрати складають 
9,876 млн грн, або 81,29% від загальної суми коштів 

виділених на 2020 рік. обслуговування здійснювалося 
10 взводом ДВГРЗ ДСНС України.

В 2020 році взводом здійснено виїздів — 1346, в т.ч.:
 • виїзди на аварійно-рятувальні роботи — 138,
 • вилучено трупів — 33,
 • ліквідація аварійних дерев — 161,
 • надання допомогу бригадам ШМД — 29,

 • обстеження провалів ґрунту — 11,
 • забезпечення безпеки на воді —185,

 • робота з небезпечними хімічними речовинами — 10.

Врятовано життя 7 осіб.
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Міський матеріальний резерв

Рішенням виконавчого комітету від 26.02.2016 
№173 створено матеріальний резерв 
будівельних та паливо-мастильних матеріалів, 
що складається з 33 найменувань продукції

На поповнення матеріального резерву 
витрачено 844 350 грн.

Закуплено:

 • бензин А-92 (15000 літрів),

 • дизельне паливо (30000 літрів)
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Одним із основних завдань управління з питань НС 
є організація оповіщення населення та керівного 

складу міста про загрозу або виникнення НС.
Управлінням вживаються заходи щодо 
створення сучасної міської системи оповіщення. 
На утримання та модернізацію міської системи 
централізованого  оповіщення про загрозу або 
виникнення НС керівного складу та населення 
міста витрачено 479,979 тис. грн., із них:
 • щомісячне експлуатаційно-технічне 

обслуговування — 470,309 тис.грн.
 • реконструкція  місцевої автоматизованої 

системи централізованого оповіщення 
про загрозу або виникнення надзвичайної 

ситуації — 9,670 тис.грн.

Організація оповіщення населення та керівного 
складу про загрозу або виникнення НС
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Укриття населення

На балансі управління знаходиться 
5 захисних споруд призначених для 
укриття населення.

На поточний ремонт  ЗС  та на ремонт 
і обслуговування ФВО за адресою: 
пр.Миру,2а  витрачено 100,00 тис. грн.
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Накопичення засобів індивідуального захисту

Продовжується накопичення засобів індивідуального 
захисту для непрацюючого населення та працівників 
органів місцевого самоврядування Придбано респіраторів 
(350 комплектів) на суму 33,630 тис. грн.
Придбані товари, необхідні для здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID 19 всього на суму 56,200 тис.
грн.:
21000,30 — комплект протичумний №1  (одноразовий) (60 
шт..)
7499,70 — халат медичний хірургічний(одноразовий) (100 шт.)
6600,00 – маска медична одноразова ( 2000 шт.)
4000,00 – рукавички гумові пара (одноразові) в (2000 пар)
7200,00 — окуляри захисні (60 шт.)
9900,00 —маска-респиратор від вірусів (одноразова) (100шт.)
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Огранізація навчання непрацюючого населення

До функцій управління відноситься 
організація навчання непрацюючого 
населення шляхом розповсюдження 
пам’яток щодо дій в умовах загрози та 
виникнення НС або у нестандартних 
ситуаціях.

В 2020 році випущено 149200 шт. листівок 
на 22 теми на суму 95,040 тис. грн.
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Утилізація хімічно небезпечних відходів
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Здійснено заходи з утилізації металевої ртуті та 
інших небезпечних речовин  в кількості:

 • ртуть та  відходи, які містять ртуть— 0,7 кг
 • лампи люмінесцентні — 15 шт.
 • грунт з домішкою ртуті — 52 кг

На захід витрачено 35,906 тис. грн.
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Ремонт складів матеріального резерву
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Проведено поточний ремонт складів 
матеріального резерву за адресою: 
вул. В’ячеслава Чорновола,4/3 на 
суму 184,500 тис.грн.
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Освоєння підземного простору
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Проведені заходи з технічного обстеження 
та виконати лабораторні, інженерно-
геодезичні вишукування на об’єкті “Карстові 
печери Сухого фонтану” для укриття 
населення на суму 160,469 тис. грн:

 • очищення  підземного 
простору — 89,755 тис.грн.

 • лазерне сканування 
грунту — 35,305 тис.грн.

 • технічне обстеження 
приміщень — 35,410 тис.грн.
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Інформування населення за допомогою радіомовлення

Проведено інформування населення через мережі 

регіонального та місцевого радіомовлення та телебачення. 

З 19.06.2020 через місцеву автоматизовану систему 

централізованого оповіщення кожні пів години. 

здійснювалось інформування населення щодо дотримання 

заходів безпеки під час поширення коронавірусної 

хвороби COVID-19 з залученням радіостанцій міста “Рідна 

вулиця”, “Радіо Квартал“, радіо Hit FM України на частоті 

91.5FM, KISS FM Ukraine на частоті 102.1 FМ, Radio ROKS 

на частоті 100.8 FM, Мелодия FM на частоті 99.2 FM та 

через кожні 15 хвилин через 168  вуличних гучномовці, 

встановлених на зупинках транспорту та в місцях 

масового скупчення людей.

Вартість заходів інформування населення через 

радіомовлення  - 77,340 тис. грн. (2128 хв., 140 повідомлень).
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питання

Підсумок

завершення 
будівництва системи оповіщення

виділення земельних 
ділянок під будівництво 
пожежних депо

покращення 
протипожежного захисту об’єктів 
з масовим перебуванням людей

ремонт ЗС 
комунальної форми власності

питанн

Заходи з захисту 
населення здійснюються на 
задовільному рівні, однак 
потребують фінансування такі




