ЗВІТ
за результатами роботи
управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення
у листопаді 2018 року

Основні заходи,
що були реалізовані управлінням протягом листопада 2018 року
№
з/п
1.

Назва основних заходів цивільного захисту

Проведення аналізу роботи органів управління ЦЗ щодо запобігання виникненню НС

2.

Поповнення міського та об’єктових матеріальних резервів для запобігання виникненню і ліквідації
наслідків можливих НС згідно із затвердженою номенклатурою

3.

Контроль за проведенням спеціальних навчань (тренувань) формувань ЦЗ спеціалізованих служб ЦЗ,
спеціальних об’єктових навчань з питань ЦЗ та щорічних спеціальних об’єктових тренувань з питань ЦЗ

4.

Організація та проведення засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій

5.

Комплексна перевірка стану готовності системи централізованого оповіщення з доведенням до відома
населення навчальної інформації у сфері ЦЗ через засоби масової інформації

6.

Контроль за проходженням функціонального навчання керівного складу і фахівців виконавчих органів
ради, комунальних підприємств на базі НМЦ ЦЗ та безпеки життєдіяльності області

7.

8.
9.

Ремонт та відновлення працездатності електросирен централізованого оповіщення населення міста
Аналіз та узагальнення результатів роботи у сфері цивільного захисту міста протягом 11 місяців 2018
року
Перевірка готовності до використання за призначенням захисних споруд ЦЗ

Організація та проведення засідань
міської комісії з питань ТЕБ і НС
у листопаді 2018 року

Питання, розглянуті міською комісією ТЕБ і НС на
засіданні 27 листопада 2018 року:
Про додаткові заходи щодо забезпеченя безперебійного функціонування міського господарства в
осінньо-зимовий період 2018-2019 років

Про технічний стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання міста та виконання КП
«Житомирводоканал» міської ради планових заходів по заміні та ремонту несправних пожежних
гідрантів та джерел протипожежного водопостачання
Про проведення планового обстеження ділянок на території міста, де можливе підтоплення під
час настання паводку та стан замуленості малих річок Крошенки та Руданки
Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах міста взимку 20182019 років та затвердження Плану заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах
міста Житомира у зимовий період 2018-2019 років

Перевірка комісією ДСНС України стану підготовки
організацій, установ та підприємств, органів місцевого
самоврядування, аварійно-рятувальних сил і засобів до
роботи в екстремальних умовах осінньо-зимового
періоду 2018-2019 років на території міста Житомира
31 жовтня 2018 року

Питання перевірки:
Організація роботи з підготовки виконавчих органів міської ради, установ та
підприємств міста щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій
на об’єктах життєзабезпечення населення та комунікаціях внаслідок
несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2018-2019 років
Стан підготовки об’єктів житлового фонду
Готовність об’єктів департаменту освіти міської ради
Готовність об’єктів, підпорядкованих управлінню культури
Готовність об’єктів, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я
Готовність підприємств життєзабезпечення міста
Підготовка об’єктів вулично-дорожньої мережі

Перевірка готовності
захисних споруд цивільного захисту
до використання за призначенням
у листопаді 2018 року

Перевірені захисні споруди:

ТОВ «ММ-БУД»

ТОВ «Будінвест-Житомир»

ВАТ «Електровимірювач»

ВАТ «Житомирбудтранс»

ВАТ «Агромаш»

ВАТ «Керамік»

ВАТ «Житомирбудматеріали»
ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна»
ТДВ «Житомирський завод скловиробів»

Моніторинг аварій та подій,
зафіксованих у місті протягом
листопада 2018 року

КІЛЬКІСТЬ АВАРІЙ ТА ПОДІЙ, ЗАФІКСОВАНИХ У МІСТІ
ПРОТЯГОМ листопада 2018 РОКУ
ВИД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (ПОДІЙ)

ВСЬОГО

ЗАГИНУЛО

ПОТЕРПІЛ.

Техногенного характеру
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ (з потерпілими)

11

-

13

ПОЖЕЖІ, ВИБУХИ

25

2

-

АВАРІЇ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ

4

-

-

АВАРІЇ НА СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8

-

-

48

2

13

МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ТА ГІДРОЛОГІЧНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ЯВИЩА

-

-

-

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

-

-

-

ОТРУЄННЯ ЛЮДЕЙ

-

-

-

-

-

-

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ

1

-

-

ВИПАДКИ ВИЯВЛЕННЯ БОЄПРИПАСІВ

1

-

-

ВИЯВЛЕННЯ РТУТІ (випадки / кг)

-

-

-

НЕЩАСНІ ВИПАДКИ

3

2

2

ВСЬОГО

5

2

2

ВСЬОГО за місяць

53

4

15

ВСЬОГО

ВСЬОГО

МОНІТОРИНГ АВАРІЙ ТА ПОДІЙ, ЯКІ ВИНИКЛИ У МІСТІ
ПРОТЯГОМ січня-листопада 2018 РОКУ
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