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Основі завдання цивільного захисту міста Житомира 

у 2018 році 

підвищення ефективності функціонування в місті системи захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій (подій); 

планування і здійснення попереджувальних заходів цивільного захисту з метою 
зниження ризику виникнення НС та зменшення людських і матеріальних втрат; 

виконання міських цільових програм, направлених на зменшення загрози та 
запобігання виникненню можливих НС і мінімізації їх наслідків, а також 
забезпечення пожежної безпеки; 

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до 
оперативного реагування на НС та ліквідації їх наслідків, переведення системи 
цивільного захисту з мирного стану на режим діяльності в умовах особливого 
періоду;  

підвищення ефективності діяльності спеціалізованих служб цивільного захисту 
міста, міської комунальної рятувальної служби на воді. 
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Діяльність управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради у 2018 році була зосереджена на: 

координаціі діяльності виконавчих органів міської ради, спеціалізованих служб цивільного захисту, 
підприємств, установ та організацій міста при виконанні завдань цивільного захисту на 2018 рік, 
реалізації програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій 
міста Житомира від надзвичайних ситуацій та програми «Безпечне місто»;  

проведенні навчань та тренувань з питань цивільного захисту; 

подальшому накопиченні матеріальних засобів місцевого резерву згідно із затвердженою 
номенклатурою та забезпеченні контролю за створенням та накопиченням матеріальних резервів yf 
потенційно-небезпечних об'єктах; 

забезпеченні готовності системи централізованого оповіщення цивільної захисту з доведенням 
інформації до населення, а також застосовуванні її у разі загрози або виникнення НС (небезпечних 
подій), при проведенні спеціальних навчань та тренувань з цивільного захисту; 

організації заходів щодо забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту непрацюючого 
населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення; 

проведенні інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань порядку дій в умовах 
надзвичайних ситуацій; 

роботі з балансоутримувачами з утримання та використання за призначенням підвальних 
приміщень в житлових будинках і спорудах громадського призначення, які можуть бути 
використані як найпростіші укриття для населення та участі в перевірці захисних споруд 
цивільного захисту міста. 



АВАРІЇ ТА ПОДІЇ ПО МІСТУ ПРОТЯГОМ 2018 РОКУ 

ВИД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ВСЬОГО ЗАГИНУЛО ПОТЕРПІЛ. 

Техногенного характеру 

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ   (з потерпілими) 173 3 170 

ПОЖЕЖІ, ВИБУХИ,  252 2 11 

АВАРІЇ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ 81 - - 

АВАРІЇ НА СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 77 - - 

ВСЬОГО 583 5 181 

Природного характеру 

МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ТА ГІДРОЛОГІЧНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ЯВИЩА 8 - - 

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ - - - 

ОТРУЄННЯ ЛЮДЕЙ - - - 

ВСЬОГО 8 - - 

Соціального  характеру 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ 7 - - 

ВИПАДКИ ВИЯВЛЕННЯ БОЄПРИПАСІВ 8 - - 

ВИЯВЛЕННЯ  РТУТІ  (випадки / кг) 5 / 6,5 - - 

НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НА ВОДІ 4 3 1 

ВСЬОГО 24 3 1 

ВСЬОГО за рік 594 8 182 
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ВИД 

НАДЗВИЧАЙНИХ  

СИТУАЦІЙ, ПОДІЙ 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

ВСЬОГО 

 НС,  

ПОДІЙ 

ЗАГИ-

НУЛО 

   

ПОТЕР-

ПІЛО 

ВСЬОГО 

 НС,  

ПОДІЙ 

ЗАГИ-

НУЛО 

   

ПОТЕР-

ПІЛО 

ВСЬОГО 

 НС,  

ПОДІЙ 

ЗАГИ-

НУЛО 

   

ПОТЕР-

ПІЛО 

ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРУ 
764 17 302 772 21 297 583 5 181 

ПРИРОДНОГО 

ХАРАКТЕРУ 
10 1 17 3 - 21 8 - - 

СОЦІАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРУ 
34 7 7 36 1 2 24 3 1 

ВСЬОГО 808 25 326 811 24 326 594 8 182 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

аварій та  подій, які сталися на території міста 
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Показники роботи міської комісії ТЕБ і НС протягом 2018 року 

6 

13 

36 

8 

5 

12 

30 

4 

8 

12 

35 

6 6 

20 

44 

6 

14 

проведено засідань розглянуто питань чергові засідання позачергові засідання 

2015 2016 2017 2018 



З метою реалізації завдань цивільного захисту управлінням 
забезпечено виконання: 

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 

розділу «Цивільний захист та безпека життєдіяльності» Програми 
економічного і соціального розвитку міста Житомира на 2018 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. 
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         Розроблено Програму забезпечення підрозділів територіальної оборони 
на 2019-2021 роки 



Перелік 
навчань (тренувань), які проводились на території міста протягом 2018 року  

 

Назва навчання К-ть  Хто залучався 

Навчання, що проводились ОДА, СБУ, МОУ 

Штабні навчання за планом ДСНС України 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 

1 

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

3 

Навчання, що проводились за планом управління  

Штабні навчання з органами управління міської ланки ЦЗ 1 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 34 

Спеціальні об’єктові навчання з ЦЗ  3 

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

90 

Протипожежні тренування  316 

Протиаварійні тренування  9 
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 Потенційно-небезпечні об'єкти міста 

14 

19 

5 

52 

5 

58 

4 

60 

хімічно-небезпечні об'єкти вибухопожежонебезпечні об'єкти 

2015 2016 2017 2018 9 

                Всього за роками: 
 
               2015 рік – 34 об’єкти 
               2016 рік – 58 об’єктів 
               2017 рік – 64 об’єкти 
               2018 рік – 65 об’єктів 
               (з них 1 гідроспоруда) 



Результати проведення технічної інвентаризації сховищ, 
 розташованих на території міста 

10 

всього 3 

всього 7 

всього 13 

всього 35 

всього 34 

проведено 1 

проведено 6 

проведено 13 

проведено 22 

проведено 32 

безгосподарні 

обласної ради 

міської ради 

приватна 

державна 

Всього – 92 од.         Проведено – 74 од.        Не проведено – 18 од. 



Залучення радіостанцій FM до оповіщення населення 

• «Русское радио» - 101,7;          «Наше радіо»  - 102,7 

• «Хіт FM»                - 106,9;          «Крок Радіо»   - 102,2 

• «Радіо Рокс»        - 100,7;          «Радіо – Ера»  - 103,9 
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Контроль стану гідроспоруд та моніторинг рівнів води на гідрологічних постах 
спостереження на річці Тетерів під час весняної повені та довготривалих дощів 



Комісійне обстеження підтоплених дворів на території міста внаслідок 
весняної повені та дощових паводків для прийняття рішення щодо ліквідації 

наслідків підтоплень 



Аналіз роботи ЖМКРС на воді  
за 2015-2018 роки 

3 

8 

83 

1 

2 

110 

3 

7 

96 

9 

6 

82 

загибло 

врятовано 

надано  
медичну допомогу 

2015 2016 2017 2018 



Обстеження території парку, рівня підготовки дорослого та дитячого міських пляжів до відкриття 
купального сезону і забезпечення безпечних умов для відпочинку населення на воді 



Організація та проведення пізнавально-розважальної акції «На воді – без біди!»  
в рамках місячника дотримання правил безпеки на воді 



Перевірено водні об'єкти, які не визначені, як місця масового купання, встановлено попереджувальні 
знаки про заборону купатися, проведено бесіди з відпочиваючими та розповсюджено листівки щодо 

правил поводження на водних об’єктах 



Участь фахівців управління з питань НС та ЦЗН міської ради,  
міської комунальної рятувальної служби на воді у створенні «Планети безпеки»  

на базі дитячого оздоровчого табору «Супутник»  



Забезпечення безпеки під час проведення спортивних змагань на воді, 
святкування загальнодержавних та релігійних свят 



Діяльність Житомирської міської комунальної рятувальної служби на 
воді  

Врятовано життя 8 людей та 
надана перша медична 
допомога 83 постраждалим 

Матеріально-технічне оснащення служби сучасними 
засобами рятування та водолазним спорядженням 



Діяльність управління з організації та проведення купального 

сезону в місті 

Водолазне обстеження дна акваторії пляжів 

Забезпечення безпеки громадян під 
час купального сезону 



Практичні дії з питань проведення евакуації дітей, навчальні ігри, 
демонстрація озброєння служби порятунку, що використовується під час 

рятувальних робіт  



Ознайомлення 
школярів із 
засобами 

індивідуального 
захисту 

Вступне слово перед початком 
проведення заходу 

Демонстрація 
штатного 

спорядження 
рятувальника 

на воді 

Вивчення різних типів 
вибухонебезпечних 

предметів 



На обліку перебуває 92 сховища підприємств, установ та організацій міста різної форми 
власності: 

міська комунальна власність – 13 од.; 
обласна комунальна власність – 7 од.; 

державна – 34 од.; 
приватна – 35 од.; 

не встановлено органу управління (власника) – 3 од. 
  

За результатами комплексних перевірок сховищ стан їх готовності оцінюється:  
готові - 15 од.,  

обмежено готові - 28 од.,  
не готові - 49 од., з яких: 

4 од. (з 13) міської комунальної власності, 3 од. (з 7) обласної комунальної власності, 4 од. (з 14) 
державної власності, 16 од. (з 20) державної власності (орган управління РВФДМ), 22 од. (з 38) 

інша форма власності. 
У тому числі:  

- затоплено грунтовими водами – 16 од.,  
- обладнання повністю демонтоване – 16 од.,  

- обладнання частково демонтоване, розукомплектоване,  
непрацездатне, заіржавлене – 17 од. 

- 41 од. - розташовані в промисловій зоні та в радіусі більше 500 м від місця збору.  
 

24 

Інформація 
про фонд захисних споруд міста 



Результати проведення інвентаризації підвальних приміщень, які 
можливо використовувати як найпростіші укриття для населення міста 

 Взято на облік 886 найпростіших укриттів, з яких:  
 в житлових будинках - 725 од.  
 в навчальних закладах - 77 од.  
 в закладах охорони здоров’я - 14 од. 
 в закладах торгівлі та харчування - 22 од. 
 в культових спорудах - 4 од.  
 на підприємствах міста - 44 од.  
                Загальна місткість - 262339 чол. 
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СТРУКТУРА 
МІСЬКОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ 

 

Резерв  

матеріально-

технічних запасів 

Резервний фонд 

міського бюджету на 

2018 рік 

Договори 

 на постачання МТЗ 

для першочергового 

життєзабезпечення 

Речове майно – 500 комплектів 

Продовольство з розрахунку на  

1000 чол. 

Пиломатеріали – 30 куб.м. 

Цегла – 3000 шт. 

Руберойд – 100 рул. 

Цемент – 3,0 тон. 

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-т 

Респиратори протипилові – 100 шт. 

Протигази – 5 шт. 

Обігрівач – 4 шт. 

Подовжувач електричний – 5 шт. 

Перфоратор – 2 шт. 

Бензопила – 3 шт. 

Електро машинка  типу “Болгарка”-2  

Електрозварювальний апарат – 1 шт. 

Лебідка, таль – 2 шт. 

Пила дискова – 1 шт. 

Лопати (штикові, совкові) – 100 шт. 

 

 

 20,0  млн. грн.                             

Стан накопичення міського матеріального резерву складає 37,5%  (у 2017 році – 36,4%)  

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% 



Обстеження будинків підвищеної поверховості міста щодо  
стану систем протипожежного захисту, відповідності вимогам 

законів та нормативно-правовим актам у сфері пожежної 
безпеки 



Проведення заходів щодо попередження виникнення пожеж у 
пожежонебезпечний період 



Змагання з виконання рятувальних робіт на водній акваторії, пошуково-
рятувальних заходів в умовах природного середовища, вміння 

використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри 



За результатами чотирьох конкурсів перемогу на обласних змаганнях здобула команда 
«Фортуна»  ЗОШ №17 м. Житомира 



Забезпечення підготовки та участі міської команди-переможниці обласного етапу 
змагань у Всеукраїнському зборі-змаганнях громадського дитячого руху  

«Школа безпеки» 

Команда Житомирської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 17 зайняла шосте загально-

командне місце 



Забезпечення підготовки та участі міської команди-переможниці обласного етапу 
змагань у Всеукраїнському зборі-змаганнях громадського дитячого руху  

«Школа безпеки» 



Підготовка сил ЦЗ до функціонування в умовах осінньо-зимового періоду 



Навчально-методичні збори з відповідальними посадовими особами (керівниками 
консультаційних пунктів) з питань цивільного захисту міста Житомира 

Залучені фахівці з питань цивільного захисту 17 житлово-експлуатаційних 
підприємств м. Житомира    



АНАЛІЗ СТАНУ  
підготовки керівного складу та  фахівців міста Житомира 

з питань цивільного захисту у 2018 році 
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№ 
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, 
організацій, 

та 
посадові 

особи органів 
місцевого 

самоврядуван
ня) 

Працівники 
підриємств, 
установ та 

організацій 
(на 

договірних 
умовах) 

За держав-
ним 

замовлен-
ням 

На 
договірних 

умовах 

1 

Навчально-методичний 
центр цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 
Житомирської області 

191 29 (6) 162 284 32(6) 252 100 % 

                         Всього: 
  

191 29(6) 162 284 32(6) 252 100 % 
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Розроблено та виготовлено 15 тисяч 200 екземплярів інформаційних листівок з питань безпеки 
життєдіяльності (на даний час розповсюджено в навчальних закладах більше  3 тисяч екземплярів) 


