
 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ  

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ У 2017 РОЦІ 
 



Основні заходи,  

що були реалізовані управлінням протягом 2017 року 

№ 

з/п 
Назва основних заходів цивільного захисту Заплановано Виконано 

1. Участь у заходах, що проводились ОДА, ДСНС, СБУ, МО 7 7 

2. Реалізація загальноміських заходів ЦЗ: 

2.1 Засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС 6  12 

2.2 
Організація та проведення заходів з навчань населення діям 

у НС: 
    

  - підготовка посадових осіб з питань ЦЗ в НМЦ області  174 278 

  
- спеціальні об’єктові навчання та тренування в суб’єктах 

господарювання 
 373 357 

  - день ЦЗ та Тиждень безпеки дитини в ЗОШ та ДНЗ міста  75 75 

2.3 
Вивчення стану ЦЗ та надання  

методичної допомоги навчальним закладам міста 
 75 75 

2.4 Перевірка стану утримання: 

  
- сховищ ЦЗ 

- підвальних приміщень 

 92 

195 

84 

195 

2.5 
Перевірка готовності до пропуску льодоходу, весняного 

паводку 
1  1 

2.6 Підготовка та проведення купального сезону 1  1 

2.7 
Перевірка готовності сил та засобів до дій в 

екстремальних умовах осінньо-зимового періоду 
 6 6 

3. Реалізація позапланових заходів ЦЗ   74  



Додаткові заходи,  

що були реалізовані управлінням протягом 2017 року 

№ 

з/п 
Назва основних заходів цивільного захисту 

1. Розроблено Паспорт ризику міста Житомира 

2. 

В 75 загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста здійснено перевірку 

стану виконання вимог нормативно-законодавчих актів у сфері цивільного захисту та 

надано практичну та методичну допомогу їх керівникам 

3. 

Здійснено перевірки стану 84 з 92 захисних споруд на 76 об’єктах міста та 195 

підвальних приміщень житлових будинків, які можливо використовувати під найпростіші 

укриття 

4. 
На 16 суб’єктах господарювання вивчено питання цивільного захисту та надано 

методичну допомогу керівникам 

 5. 

Комісійно перевірено готовність сил та засобів підприємств життєзабезпечення міста до 

роботи в осінньо-зимовий період (розроблено план організаційних і практичних заходів 

щодо попередження НС, уточнено базу даних снігоприбиральної техніки комунальної та 

не комунальної власності 

6.  
Організована комісійна перевірка готовності гідроспоруд на водних об’єктах міста до 

пропуску весняної повені та моніторинг за її проходженням (6 об’єктів) 

 7. Перевірено номенклатуру об’єктових резервів на підприємствах життєзабезпечення 

8. 

  Проведено 357 спеціальних об’єктових навчань та тренувань з цивільного захисту 

населення в     спеціалізованих службах та на об’єктах міста (в т.ч. у навчальних закладах 

міста – 75 тренувань). 

 



Робота міської комісії ТЕБ і НС з розгляду питань, направлених на 

запобігання виникнення НС та забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення 

Рік 
Проведено 

засідань 

Розглянуто 

питань 

Чергові 

засідання 

Позачергові 

засідання 

2015 13 36 8 5 

2016 12 30 4 8 

2017 12 35 6 6 



Забезпечено виконання завдань у сфері цивільного 

захисту відповідно до: 

        Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту 
населення і територій міста від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки 

        Міської цільової Програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки 

         Програми сприяння забезпеченню безпеки життєдіяльності, благоустрою, 
законності та громадського порядку в місті Житомирі на 2013-2017 роки 

         Розділу «Цивільний захист та безпека життєдіяльності» Програми 
економічного і соціального розвитку міста Житомира на 2017 рік 

зниження потенційного ризику виникнення НС (подій), їх негативний вплив на 
населення міста; 

підвищення ефективності реагування на НС (події); 
зменшення кількість постраждалого населення та загибелі людей; 
підвищення рівня обізнаності населення у сфері цивільного захисту; 
запобігання загибелі людей на воді в зоні відповідальності; 
підвищення рівня пожежної безпеки 



Моніторинг кількості потенційно-небезпечних об'єктів на 

території міста 
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ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА 
КОМУНАЛЬНА РЯТУВАЛЬНА 

СЛУЖБА НА ВОДІ 



Діяльність управління з організації та проведенню купального 

сезону в місті 

Водолазне обстеження дна акваторії пляжів 

Забезпечення безпеки 

громадян під час купального 

сезону 



Діяльність управління з організації та проведенню купального 

сезону в місті 

Профілактичні заходи серед відпочиваючих з 

правил безпеки на воді 



Діяльність Житомирської міської комунальної рятувальної 

служби на воді  

Врятовано життя 2 людей та 

надана перша медична 

допомога 110 постраждалим 

Матеріально-технічне оснащення служби сучасними 

засобами рятування та водолазним спорядженням 



Аналіз роботи Житомирської міської рятувальної служби 

на воді за 2015-2017 роки 
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Забезпечення безпеки під час проведення спортивних змагань 

на воді, святкування загальнодержавних та релігійних свят 



МОНІТОРИНГ АВАРІЙ ТА ПОДІЙ, ЯКІ ВИНИКЛИ В МІСТІ 

ПРОТЯГОМ 2017 РОКУ 

ВИД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (ПОДІЙ) ВСЬОГО ЗАГИНУЛО ПОТЕРПІЛ. 

Техногенного характеру 

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ   (з потерпілими) 292 11 287 

ПОЖЕЖІ, ВИБУХИ 281 10 9 

АВАРІЇ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ 116 - - 

АВАРІЇ НА СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 83 - - 

ВСЬОГО 772 21 297 

Природного характеру 

МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ТА ГІДРОЛОГІЧНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ЯВИЩА - - - 

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ - - - 

ОТРУЄННЯ ЛЮДЕЙ 3 - 21 

ВСЬОГО 3 - 21 

Соціального  характеру 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ 14 - - 

ВИПАДКИ ВИЯВЛЕННЯ БОЄПРИПАСІВ 10 - - 

ВИЯВЛЕННЯ  РТУТІ  (випадки / кг) 4 / 0,065 - - 

НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НА ВОДІ 8 1 2 

ВСЬОГО 36 1 2 

ВСЬОГО за рік 811 24 326 



Протягом 2017 року на території міста виникло: 

811 аварій та подій (у 2015 р. – 798; у 2016 р. - 874), 

внаслідок яких: 

24 людини загинуло (у 2015 р. – 28; у 2016 р. - 21); 

320 отримали травми (у 2015 р. – 341; у 2016 р. - 365); 

113 чоловік загинуло (у 2015 р. - 125, у 2016 р. - 96) внаслідок 

невиробничого травматизму; 

10 чоловік загинуло внаслідок пожеж (у 2015 р. - 9, у 2016 р. - 6). 

Матеріальні збитки від пожеж становлять близько 16,5 млн 

грн (в 2015 р. – 20,0 млн грн, 2016 р. – 25,0 млн грн). 



Надзвичайна ситуація унаслідок аварії в каналізаційній системі 

із скиданням забруднювальних речовин 

         20 липня 2017 року в місті була зареєстрована НС, пов’язана з витоком 

неочищених стоків в басейн річки Тетерів, який стався через аварію на самопливному 

каналізаційному колекторі діаметром 400 мм за адресою вул. І. Гонти, 5 у обсязі 

4637,6 куб. м. Обсяг завданих НС збитків становив понад 7,2 млн. гривень.  



Надзвичайна ситуація унаслідок аварії в каналізаційній 

системі із скиданням забруднювальних речовин 

Надзвичайна ситуація техногенного  
характеру  характеризується за 
Кодом НС 10810 (НС, унаслідок 
аварії в каналізаційній системі із 
скиданням забруднювальних 
речовин), класифікаційна  ознака 
1.69 «Скидання неочищених чи 
недостатньо очищених стічних вод 
на території населеного пункту або 
у водні об’єкти в обсязі понад 100 
куб. м за годину, загальний обсяг 
скиду понад 500 куб.м».  

 За сумою завданих збитків НС 
відповідно до п. 6.3 Порядку 
класифікації НС за їх рівнями 
відноситься до НС місцевого рівня 



Аварійні роботи з ліквідації надзвичайної ситуації 



Структура міського матеріального резерву для 

запобігання та ліквідації можливих НС 

Резерв  

матеріально-

технічних запасів 

Резервний фонд 

міського бюджету на 

2017 рік 

Договори 

 на постачання МТЗ 

для першочергового 

життєзабезпечення 

Бензин  – 5261 л   

Дизельне пальне - 7675 л   

Скло віконне – 400 м2                        

Шифер – 691 листів             

Цвяхи шиферні – 200 кг   

Мішки – 5000 шт.     

Гідроізоляційний бар'єр – 2010 м2 

Плівка поліетиленова – 765 м2 

Плити ОSB, ДСП – 40 м2 

Страхувальна система – 5 к-тів 

Респіратори протипилові – 100 шт. 

Обігрівач – 4 шт. 

Подовжувач електричний – 5 шт. 

Перфоратор – 2 шт. 

Бензопила – 3 шт. 

Шліфувальна машинка “Болгарка”- 2 шт.  

Електрозварювальний апарат – 1 шт. 

Лебідка, таль – 2 шт. 

Пила дискова – 1 шт. 

Лопати (штикові, совкові) – 100 шт. 

 

 

 2,0  млн. грн.                             Речове майно – 500 комплектів 

Продовольство з розрахунку на  

1000 чол. 

Пиломатеріали – 30 куб.м. 

Цегла – 3000 шт. 

Руберойд – 100 рул. 

Цемент – 3,0 тон. 

Стан накопичення резерву в медичних 

закладах: 

 ЦМЛ №1 – 25,5 тис.грн. – 100%; 

 ЦМЛ №2 – 15,0 тис.грн. – 100%; 

 ЦМДЛ      - 10,5 тис. грн. – 100% 

Стан накопичення міського матеріального резерву складає 36,4%  (у 2016 році – 26,03%)  



Зберігання матеріального резерву на підприємствах 

життєзабезпечення міста 



ЗАХОДИ З ПІДГОТОВКИ  
ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ, СИЛ ТА 

ЗАСОБІВ ЦЗ, НАСЕЛЕННЯ МІСТА  
ДО ДІЙ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 
 



Перелік навчань (тренувань),  

які проводились на території міста протягом 2017 року  

Назва навчання К-ть  Хто залучався 

Навчання, що проводились ОДА, СБУ, МОУ 

Штабні навчання за планом облдержадміністрації 1 Міська комісія ТЕБ і НС; 
міська комісія з питань 
евакуації; 
управління з питань НС 
та ЦЗН; 
спеціалізовані служби ЦЗ 
міста. 

Спільні штабні тренування 2 

Спеціальні навчання антитерористичного центру при 
управлінні СБУ в області 

2 

Командно-штабні навчання та тренування з територіальної 
оборони Оперативного командування «Північ» 

1 

Навчання, що проводились за планом управління  

Штабні тренування з органами управління міської ланки ЦЗ 3 Спеціалізовані служби 
ЦЗ міста та районів. 

Особовий склад 
територіальних 
формувань ЦЗ міста. 

Евакуаційні комісії міста 
та районів. 

Керівний склад та 
формування ЦЗ об'єктів. 

 

 

 

Тренування спеціалізованих служб і формувань ЦЗ 17 

Спеціальні об’єктові навчання з ЦЗ  34 

Спеціальні об’єктові тренування з ЦЗ  (в т.ч. навчальних 
закладах міста -  75 ) 

93 

Протипожежні тренування  206 

Протиаварійні тренування  7 

Вивчення питань стану цивільного захисту в суб'єктах 
господарювання  (в т.ч. в загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладах міста -75) 

119 



СТАН  

підготовки осіб керівного складу та інших управлінських кадрів і 

фахівців міста Житомира, на яких поширюється дія законів у 

сфері цивільного захисту у 2017 році 

  

  

№ 

з/п 

  

  

Найменування установи 

Заплановано на навчання (осіб) Підготовлено  (осіб) 

  

  

Виконання 

від 

запланова-

них 

(%) 

  

 Всього 

               у тому числі 

  

Всього 

                у тому числі 

За державним 

замовленням 

(працівники 

підриємств, установ 

та організацій, та 

посадові особи 

органів місцевого 

самоврядування) 

Працівники 

підриємств, 

установ та 

організацій 

(на договірних 

умовах) 

За державним 

замовленням 

На договірних 

умовах 

1 Обласні та міста Житомира 

курси підвищення кваліфікації 

керівних кадрів  і  фахівців у 

сфері цивільного захисту 

174 32 (8) 142 278 54(8) 224 159,7 % 

                         Всього:  174 32(8) 142 278 54(9) 224 159,7 % 



Проведення міського етапу змагань громадського дитячого руху 

«Школа безпеки» 

Приймало участь 27 команд з загальноосвітніх навчальних закладів 

Загальна кількість учасників змагань – 216 чоловік   

Команда ЗОШ № 17 – учасник фінальної частини обласних 

змагань громадського дитячого руху «Школа безпеки» 

Команди переможці міських змагань: 

1 місце – команда ЗОШ № 17 

2 місце - команда ліцею № 25 

3 місце – команда ЗОШ № 12 



Організація та проведення «Дня цивільного захисту» та 

«Тижня безпеки дитини» в навчальних закладах міста  

В загальноосвітніх навчальних 

закладах міста проведено 35 

тренувань, до яких залучено 2 796 

викладачів та 24 347 учнів   
В дошкільних навчальних закладах 

міста проведено 43 тренування, до 

яких залучено 2 956 вихователів і 

технічного персоналу та 24 347 дітей   



Розроблені та розповсюджені інформаційні листівки з 

питань безпеки життєдіяльності 

Розповсюджено листівок – 6 720 шт.  

З них: 

- на суб’єктах господарювання – 1 720 шт. 

- в навчальних закладах – 1500 шт. 

- серед населення міста – 2500 шт. 

- у громадському транспорті – 1000 шт. 



ЗАХОДИ ЩОДО КОНТРОЛЮ СТАНУ 
УТРИМАННЯ ТА ГОТОВНОСТІ 

ЗАХИСНИХ СПОРУД  
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 





  Всього у 2017 році було запланована перевірка підвальних приміщень у 541 

багатоповерховому будинку. 

  Було перевірено: 

- працівниками управління перевірено підвали у 225 будинках; 

- працівниками ВЖРЕПів – у 239 будинках;  
- працівниками ОСББ, ЖБК – у 77 будинках.  
  За результатами перевірки було покращено стан утримання 495 (91 %) підвальних 

приміщень.   

 Аналіз проведення перевірки стану утримання 

підвальних приміщень багатоповерхових будинків, які 

можуть використовуватись для укриття населення  



Перевірка сховищ цивільного захисту 

  У 2017 році перевірено 84 захисні споруди   



ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКОЇ 
ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ  

«БЕЗПЕЧНЕ МІСТО» 



АНАЛІЗ 
ефективності використання міської системи відеоспостереження у 2017 році 

а) міським відділом Національної поліції 
ГУНП в Житомирській області: 
     розкрито злочинів – 63 (2017 р.) 
        – 98 (2016 р.) 
                                         – 79 (2015 р.) Реагування: 

а) управління патрульної поліції міста: 
     зафіксовано подій – 246; 
     реагування              – 223; 
     неприбуття наряду – 23;   
     перевищення норм. часу реагування - 50 

б) муніципальною інспекцією міської ради: 
     зафіксовано подій               – 500 
     торгівлю припинено           – 70 
     торгівля продовжувалась  – 361   

в) аналіз подій на підвісному пішохідному 
мосту: 
     випадків самогубства               – 4 
     спроба самогубства                   – 4 
     події, пов’язані з ризиком для життя – 103
   

б) аварії, пов’язані з порушенням 
життєдіяльності міста та інші події: 
     порушення життєдіяльності міста – 13 
     інші події                                              – 161      

г) надання відеоінформації з архіву: 
     юридичним особам – 71 
     фізичним особам      – 35 
   



Об’єкти 

Кількість  

камер за 

програмами 

Кількість 

встановлених 

камер 

Кількість камер 

підключених до 

системи 

Програмне 

забезпечення 

потоку 

Проводиться 

архівація даних 

Відображається 

на моніторах 
Примітка 

За програмою «Безпечне місто» 

Вулиці та 

майдани міста 
73 72 72 72 72 

70 
1- ремонт (робот) 

1- спостереження в 

режимі архівації      

      («Ракушка») 

2 камери на підвісному 

мосту не працюють у зв’язку 

з крадіжкою комутаційних 

шаф 

Відомчі системи відеоспостереження 

Управління 

охорони 

здоров’я: 

ТМО№1, №2, ДЛ 

20 20 20 20 20 -   

Управління 

освіти 

- ЗОШ 

70 70 - 70 - -   

Об’єктові системи відеоспостереження 

Зупинки 

громадського 

транспорту 

  13 13 13 13 6 
7 камер – в режимі архівації 

(які змонтовані в зупинках) 

ОСББ 

  
  2 2 2 2   

2- в режимі архівації  

вул. Кибальчича 

Об’єкти 

торгівлі 

(8 од.) 

  8 5 
3 

(не придбав – м-н 

Перемоги, 47) 

5 

2 
М-н (Гоголівська,99) 

М-н  (Шевченка,43) 

  

2 - в режимі архівації  

АГЗП Східна 88/2 («Яркон» 

Магазин (Перемоги,47) 

Гідропарк 

ТОВ «Фавор» 
  6 4 4 4 4   

Усього 163 191 116 181 116 82   

ЗВЕДЕНІ ДАНІ 

про встановлення та підключення камер до системи відеоспостереження 



Контроль за ситуацієй на дорогах 


