Житомирська міська рада
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення

Звіт
про роботу управління за 2021 рік
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Особливості
реалізації заходів цивільного захисту на території Житомирської
міської об’єднаної територіальної громади у 2021 році
1. Коригування структури міської ланки ТП ЄДС ЦЗ та її складових відповідно
до змін адміністративно-територіального поділу міста.

2. Організація і виконання заходів цивільного захисту на території
Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.
3. Ліквідація на території громади наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби
COVID-19.

4. Планування і проведення попереджувальних заходів цивільного захисту з
метою зниження ризику виникнення НС, у тому числі можливих медикобіологічних НС природного характеру.
5. Технічна модернізація системи централізованого оповіщення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.
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Особливості
функціонування міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Житомирської області протягом 2021 року
1. Утворення оперативного штабу з питань запобігання занесенню і поширенню COVID-19
серед населення Житомирської міської ОТГ.
Рішення міської комісії ТЕБ і НС від 02.03.2020 року №7
проведено 9 засідань оперативного штабу
2. Встановлення режиму надзвичайної ситуації на території
Житомирської міської ОТГ.
Розпорядження міського голови від 20.03.2020 року №281
3. Призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації.
Розпорядження міського голови від 30.03.2020 року №301
4. Утворення штабу з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої
розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19.
Розпорядження керівника робіт від 30.03.2020 року №1
проведено 24 засідання оперативного штабу, видано 24 розпоряджень керівника робіт
5. Організація та проведення практичних заходів з забезпечення та дотримання карантинних
обмежень на території громади.
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Розробка
нових документів з організації та реалізації заходів цивільного
захисту на території Житомирської міської об’єднаної
територіальної громади у 2021 році
1. Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.
2. План реагування на надзвичайні ситуації захисту Житомирської міської об’єднаної
територіальної громади.
3. План цивільного захисту Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на
особливий період.

4. План евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

5. Комплекс документів спеціалізованих служб цивільного захисту Житомирської
міської об’єднаної територіальної громади.
6. Пакет документів з питань цивільного захисту суб'єктів господарювання, що належать
до сфери управління міської ради.
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Організація
роботи мобільних оперативних груп щодо проведення профілактичнороз’яснювальної роботи та здійснення контролю за дотриманням карантинних вимог
на території громади

ІІІ етап: січень – квітень 2021 року
Утворено 8 мобільних оперативних груп, з них:
2 мобільні групи з перевірки громадського транспорту;
1 мобільна група із фахівцями Держпродспоживслужби
та Національної поліції;
5 мобільних груп працівників виконавчих органів міської
ради для проведення профілактично-роз’яснювальної
роботи серед працівників об’єктів

Перевірено – 657 об’єктів:
- проведено роз’яснення – 657 об’єктів;
- виявлено об’єктів, що не виконують вимоги законодавства з припинення роботи – 56;
- попереджено по припинення роботи – 56 об’єктів;
- складено акти про невиконання заходів карантину - 18
5

Організація
роботи мобільних оперативних груп з перевірки дотримання карантинних вимог
на території громади
ІV етап: жовтень-грудень 2021 року
Утворено 3 мобільні оперативні групи із фахівцями
Держпродспоживслужби, Національної поліції та
працівників управління з питань НС та ЦЗН
Станом на 15.12.21р.
Перевірено – 391 об’єкт.
Виявлено – 132 об’єкти, що не виконують вимоги
законодавства з питань протиепідемічних заходів
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Перевірка виконання суб’єктами господарювання протиепідемічних
заходів на території Житомирської міської ОТГ

Перевірка виконання протиепідемічних заходів суб’єктами
господарювання у ТРЦ «Глобал UA»

Перевірка дотримання протиепідемічних заходів при
підготовці до проведення ЗНО у червні 2021 року

Перевірка стану пожежної та техногенної безпеки у закладах
соціального захисту населення у січні 2021 року

Показники роботи міської комісії ТЕБ і НС протягом 2015-2021 років
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З метою реалізації завдань цивільного захисту управлінням забезпечено
виконання:
Програми Забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і
територій Житомирської міської об’єднаної територіальної громади від
надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки
Програми Житомирської міської об’єднаної територіальної громади «Безпечне
місто» на 2020-2022 роки
Програми забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2019-2021 роки
розділу «Цивільний захист та безпека життєдіяльності» Програми соціальноекономічного і культурного розвитку території Житомирської об'єднаної
територіальної громади на 2020 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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Аналіз аварій та подій,
виникли на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
у 2021 році
(станом на 15 грудня 2021 року)
ВИД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ВСЬОГО

ЗАГИНУЛО
(померло)

ПОТЕРПІЛ.

Техногенного характеру
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ

178

8

176

ПОЖЕЖІ

248

6

17

АВАРІЇ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ

93

-

-

АВАРІЇ НА СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

42

-

-

561

14

193

1

-

-

23 364

687

-

1

1

-

23 366

688

-

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ

10

-

-

ВИПАДКИ ВИЯВЛЕННЯ БОЄПРИПАСІВ

5

-

-

1 / 0,002

-

-

2

2

2

18

2

5

ВСЬОГО
Природного характеру
МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ТА ГІДРОЛОГІЧНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ЯВИЩА
ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ (COVID-19)
ОТРУЄННЯ ЛЮДЕЙ
ВСЬОГО
Соціального характеру

ВИЯВЛЕННЯ РТУТІ (випадки / кг)

НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НА ВОДІ
ВСЬОГО

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
аварій та подій, які сталися на території міської об'єднаної громади
2019 р.

2020 р.

2021 р.*

ЗАГИНУЛО
(померло)

ПОТЕРПІЛО

ВСЬОГО
НС,
ПОДІЙ

649

16

181

-

1

173

3

6

15

9

207

665

ВИД
НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ, ПОДІЙ

ВСЬОГО
НС,
ПОДІЙ

ЗАГИНУЛО

ПОТЕРПІЛО

ВСЬОГО
НС,
ПОДІЙ

ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ

663

6

201

ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРУ

-

-

СОЦІАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРУ

70

ВСЬОГО

733

ЗАГИНУЛО
(померло)

ПОТЕРПІЛО

561

14

93

2 389

3

688

23 366

2

5

18

2

5

191

2 575

582

704

23 464

* - станом на 15.12.2021 р.
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Перелік
навчань (тренувань), які проводились на території міста протягом 2021 року
Назва навчання

К-ть

Хто залучався

Навчання, що проводились ОДА, СБУ, МОУ
Спеціальні навчання антитерористичного центру при управлінні
СБУ в області

4

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

3

Міська комісія ТЕБ і НС;
міська комісія з питань
евакуації;
управління з питань НС та
ЦЗН;
спеціалізовані служби ЦЗ
міста.

Навчання, що проводились за планом управління

Штабне тренування

1

Спеціальні об’єктові тренування спеціалізованих служб і
формувань ЦЗ

76

Спеціальні об’єктові навчання з ЦЗ

3

Об’єктові тренування з ЦЗ у навчальних закладах

8

Протипожежні тренування

175

Протиаварійні тренування

12

Спеціалізовані служби ЦЗ
міста.
Особовий склад
територіальних формувань
ЦЗ міста.
Міська комісія з питань
евакуації
Керівний склад та
формування ЦЗ об'єктів.
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Проведення навчально-методичних зборів міської комісії з питань евакуації

з керівниками територіальних формувань ЦЗ та формувань, які входять до складу міської
системи спостереження та лабораторного контролю

СТРУКТУРА
МІСЬКОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ
Резерв
матеріальнотехнічних запасів
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 – 25 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.

Резервний фонд
міського бюджету на
2021 рік
5, 050 млн. грн.

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.

Стан накопичення резерву в медичних
закладах:
КП «Лікарня №1» – 24,0 тис.грн. – 100%;
КП «Лікарня №2» – 15,0 тис.грн. – 100%;

Стан накопичення міського матеріального резерву складає 55,4 % (у 2020 році – 51,15%)

Потенційно-небезпечні об'єкти

Всього за роками:

58

2016 рік – 58 об’єктів
2017 рік – 64 об’єкти
2018 рік – 65 об’єктів
2019 рік – 65 об’єктів
2020 рік – 66 об’єктів
2021 рік – 69 об’єктів
(з них 1 гідроспоруда)
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Залучення радіостанцій FM до оповіщення населення

• «Русское радио» - 101,7;
• «Хіт FM»
- 106,9;
• «Радіо Рокс»
- 100,7;

«Наше радіо» - 102,7
«Крок Радіо» - 102,2
«Радіо – Ера» - 103,9
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Ремонт та технічне обслуговування
електричних сирен системи централізованого оповіщення населення громади

19

Управлінням проводиться щоденний моніторинг радіаційного фону,
оприлюднення результатів на порталі відкритих даних data.gov.ua

За індивідуальними зверненнями мешканців територіальної громади управлінням проводиться
контрольне вимірювання рівня радіаційного забруднення будинків, споруд та будівельних матеріалів

Контроль стану гідроспоруд та моніторинг рівнів води на гідрологічних постах
спостереження на річках Тетерів, Крошенка

Комісійне обстеження стану пожежних гідрантів на вуличному
магістральному водогоні міста

На обліку перебуває – 634 ПГ

З них несправні – 69 ПГ

Відремонтовано – 24 ПГ

Аналіз роботи ЖМКРС на воді
за 2016-2021 роки
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Водолазне обстеження дна акваторії пляжів

Обстеження території парку, стану підготовки дорослого та дитячого міських пляжів до відкриття
купального сезону і забезпечення безпечних умов для відпочинку населення на воді
у травні 2021 року

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

Разом з представниками ДСНС, ювенальної поліції та ЗМІ 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

Інформація
про фонд захисних споруд територіальної громади
На обліку перебуває 90 сховищ підприємств, установ та організацій територіальної громади
різної форми власності:
міська комунальна власність – 13 од.;
обласна комунальна власність – 7 од.;
державна – 33 од.;
приватна – 34 од.;
не встановлено органу управління (власника) – 3 од.
За результатами комплексних перевірок сховищ стан їх готовності оцінюється:
готові - 15 од.,
обмежено готові - 27 од.,
не готові - 48 од., з яких:
4 од. (з 13) міської комунальної власності, 3 од. (з 7) обласної комунальної власності, 4 од. (з 14)
державної власності, 15 од. (з 19) державної власності (орган управління РВФДМ), 22 од. (з 38)
інша форма власності.
У тому числі:
- затоплено ґрунтовими водами – 16 од.;
- обладнання повністю демонтоване – 16 од.;
- обладнання частково демонтоване, розукомплектоване,
непрацездатне, заіржавлене – 16 од.
41 од. - розташована в промисловій зоні з радіусом більше 500 м для збору населення.
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Результати проведення технічної інвентаризації сховищ,
розташованих в межах територіальної громади
проведено 31
всього 33

державна
проведено 21

приватна

всього 34
проведено 13
всього 13

міської ради

проведено 6
всього 7

обласної ради

безгосподарні

проведено 1
всього 3

Всього – 90 од.

Проведено – 72 од.

Не проведено – 18 од.
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Результати проведення інвентаризації підвальних приміщень, які
можливо використовувати як найпростіші укриття для населення
міської громади

Взято на облік 682 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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Облік фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростіші укриття)

Надання методичної допомоги управляючим компаніям та ОСББ щодо
правил утримання підвальних приміщень, які можливо використовувати як
найпростіші укриття для населення

Забезпеченість засобами
індивідуального захисту
№
з/п

Категорія населення

Кількість
(чол.)

Забезпеченість
ЗІЗ
(шт./%)

Працююче населення
Житомирської міської ОТГ

74 546

6 266

1
8%

2
Непрацююче населення,
яке проживає в ПЗХЗ

3 302

67
2%

3
Населення, яке працює в
ЗМХЗ

3 540

1 124
32 %

4

Працюючий персонал ХНО
(найбільша працююча
зміна)
5

Працівники формувань та
спеціалізованих служб ЦЗ,
які залучаються для
ліквідації наслідків хімічних
аварій

356

490
138 %

453

453
100 %

У відповідності
до ПКМУ
№ 1200
Забезпечується
суб’єктами
господарювання за
рахунок власних коштів
Забезпечується за
рахунок коштів
місцевого бюджету із
залученням коштів ХНО
Забезпечується
суб’єктами
господарювання за
рахунок власних коштів

Потрібно
коштів
(грн.)

204 млн 840 тис.

10 млн 824 тис.

7 млн 248 тис.

Забезпечується
суб’єктами
господарювання за
рахунок власних коштів
Забезпечується за
рахунок коштів
місцевого бюджету
33

АНАЛІЗ СТАНУ
підготовки керівного складу та фахівців Житомирської міської об'єднаної територіальної
громади з питань цивільного захисту у 2021 році

Заплановано на навчання (осіб)
у тому числі

Підготовлено (осіб)
у тому числі

№
з/п

Найменування установи

Всього

За
державним
замовленням

На
договірних
умовах

Всього

За
державним
замовленням

1

Навчально-методичний
центр цивільного захисту
та безпеки
життєдіяльності
Житомирської області

117

12

105

320

70

Виконання
від
На
договірних запланованих
умовах
(%)

250

273,5 %
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Розроблено та виготовлено 7 тисяч екземплярів інформаційних листівок з питань безпеки життєдіяльності
на загальну суму 15,190 тисяч гривень

Питання у сфері цивільного захисту, які потребують вирішення
1) протипожежний захист об’єктів з масовим перебуванням людей,
особливо закладів охорони здоров’я, освіти, культури та будинків
підвищеної поверховості;
2) впровадження систем раннього виявлення НС та оповіщення людей;
3) утримання та зняття з обліку непридатних захисних споруд ЦЗ;
4) забезпечення населення міської громади питною водою у разі
відключення системи централізованого водопостачання;
5) утримання найпростіших укриттів (підвалів) для захисту населення;
6) відшкодування збитків потерпілим в наслідок НС (страхування майна);
7) забезпечення непрацюючого населення засобами індивідуального
захисту органів дихання;
8) висока ступінь зношеності мереж та систем об’єктів життєзабезпечення
міста;
9) подальша модернізація системи оповіщення;
10) утилізація хімічно-небезпечних речовин, у т.ч. - ртуті;
12) проведення ремонтних робіт на водопідйомної греблі на річці Тетерів;
13) проведення протизсувних заходів на території міської громади
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