
                                                              
Про стан цивільного захисту  Бердичівської міської територіальної 

громади за 2020 рік та основні завдання ЦЗ  на 2021 рік.  
 

          У   2020 році  органи управління та сили ЦЗ Бердичівської міської 
територіальної громади виконували основні завдання ЦЗ в умовах  медико- 
біологічної НС природного  характеру, яка пов’язана з захворюванням людей 
на коронавірус COVID-19,   рівень НС – «місцевий».   
       Проведено 2020 року 36  засідань  комісії з питань ТЕБ та НС. Основне 

питання, що розглядалося, це питання ліквідації наслідків НС та запобігання 

виникненню інших НС, а саме: про  запобігання завезенню  і 

розповсюдженню на території міста гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом COVID-19; про    проведення    інформаційної    

кампанії    серед   населення Бердичівської міської територіальної громади,   

пов’язаної  з подоланням коронавірусної  хвороби COVID-19; про стан  

безпеки газопостачання, та  протипожежного водопостачання;   

протипожежного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей;  

готовність об’єктів до літнього періоду відпочинку; забезпечення безпеки 

перебування людей на водних об’єктах; про стан влаштування систем 

оповіщення на ХНО та ПНО; про стан забезпечення працівників ХНО ЗІЗ;  

про стан збереження та розвитку фонду ЗС ЦЗ ;  про  видалення аварійних 

дерев;  про готовність підприємств, установ та організацій до проведення 

новорічних та різдвяних свят тощо. 

Найважливіші заходи з питань цивільного захисту, що проведені в 

звітному році,   є   діяльність органів управління ЦЗ та штабу з ліквідації 

наслідків НС щодо запобігання розповсюдженню на території Бердичівської 

міської територіальної громади гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом COVID-19. З цією  метою  проведено 32 засідання штабу з 

ліквідації наслідків НС, на яких розглянуто 45 питань щодо виконання 

громадянами, підприємствами, установами та організаціями обмежувальних 

та протиепідемічних заходів.  
          Основні показники Плану цивільного захисту м. Бердичева на 2020 рік 
виконувалися в умовах пандемії. 

І. Система управління, оповіщення і зв'язку  
Основним проблемним питання щодо доведення сигналів управління 

до населення Бердичівської міської територіальної громади  є припинення з 

01.01.2021 року проводового радіомовлення у м. Бердичеві, про що  ТОВ 

«Укртелеком»  у вересні 2020 року письмово нас повідомив.  

Для вирішення цієї проблеми пропоную найближчим часом  

розглянути питання про утворення локальної мережі оповіщення 

Бердичівської міської територіальної громади. 
ІІ. Захист населення 

Для захисту НПЗ  міста існує можливість  використати  3 од. сховищ 

місткістю 2,090 тис. осіб, ПРУ 42 од. місткістю 12,1 тис. осіб, що дозволяє 

укрити 16,2% населення,  підвалів та погребів 195  місткістю 58,739 осіб, що 

дозволяє укрити 78 % населення. Всього захисних споруд для захисту 68,564 



особи, що складає 90,5 % населення міста. Для укриття населення                  

с. Скраглівка та с. Підгородне потреба  в ПРУ складає до 5 од. (1,460    осіб), 

всього для   Бердичівської міської територіальної громади – 18  ПРУ. 

Для проведення ремонту ЗС ЦЗ в поточному році залучені кошти 

підприємств, установ та організацій, всього витрачено 59595 грн., а для 

відновлення технічного стану усіх ЗС ЦЗ, що обліковані,  потреба коштів 

складає біля 12,0 млн. грн.   

 Станом на 01.12.2020 року в м. Бердичеві обліковано 3 ХНО, радіаційні 

об’єкти відсутні. Згідно довгострокового (оперативного) і аварійного 

прогнозування  в розрахункову зону ураження небезпечними чинниками 

хімічного зараження може потрапити до 4,2 тис. осіб (ПЗХЗ – 0,103 тис. 

осіб), 75,8 – населення Бердичівської міської територіальної громади тобто – 

5,5% населення. Засоби індивідуального захисту для цієї категорії населення 

не  придбано.  

         У  2020  році уточнено розрахунок зони можливого ураження внаслідок 

вибуху боєприпасів, що зберігаються на  складах боєприпасів військової 

частини А 0391.  В зону ураження потрапляє до 22,0 тис. населення 

мікрорайонів: «Елінг», центру міста, залізничного вокзалу,  колишнього 

рафінадного заводу тобто всього 29% населення. 

ІІ. Медичний захист населення.  

Рішенням виконкому від 16.06.2014 №224 створено спеціалізовану 

медичну службу ЦЗ на базі 5 медичних закладів міста та рішенням 

виконкому від 14.12.2018 №425 до складу медичної служби ЦЗ додатково 

введені Бердичівський районний відділ    Державної установи 

«Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» та 

- «Бердичівське районне  управління Головного управління 

Держпродспоживслужби   в Житомирській обл. ». 

Створено матеріальний резерв лікарських засобів на базі існуючих 

аптечних установ. Оновлення лікарських засоби та вироби медичного 

призначення на випадок виникнення  НС проводиться у плановому порядку. 

Загальна сума оперативного резерву, який зберігається, станом на 01.12. 2020 

року складає  14,122 тис. грн.   86%  від потреби (реалізуються лікарські 

засоби, термін збереження яких підходить до завершення). 
III. Сили ЦЗ. 

Склад сил ЦЗ, що можуть залучатися до виконання аварійно-рятувальних, 

пошукових та відновлювальних робіт щодо запобігання  і ліквідації наслідків 

аварій та НС, уточнено та складає: 

- формування загального призначення         - 247 осіб та 26 од. техніки; 

- формування служб ЦЗ                                  - 599 осіб та 167 од. техніки. З 

них: 

- формувань постійної готовності –  до 215 (25%) осіб та 47 од. (24 %) 

техніки ; 

- формувань ЦЗ, що можуть залучатися додатково – 124 особи.  



Оцінка готовності формувань ЦЗ – «обмежено готові діяти за 

призначенням». 

IV. Навчання керівного складу та фахівців ЦЗ організації і діям у разі 

загрози та виникнення НС здійснювалося під час проведення штабних та 

об’єктових навчань, тренувань та показових занять з питань захисту 

працівників та населення. 

 У ІІІ та  ІV кварталах 2020 року на об’єктах господарювання  не 

проведені навчання та тренування  в зв’язку з встановленням карантину. 

Навчання населення, яке не зайняте у сфері виробництва та 

обслуговування  на консультативних пунктах підприємств не 

здійснювалося. 

В поточному році  курсове навчання фахівців, на яких поширюється дія 

законів у сфері ЦЗ за програмами постійно діючих семінарів, а також 

фахівців для потреб об'єктових аварійно-рятувальних служб розпочато з  

01.08.2020.  Всього підготовлено  16 осіб (48% від запланованих. 33 осіб). 

  

V.  Тимчасове підтоплення територій. 

   Тимчасове підтоплення територій виникало на 2 вулицях міста. 

Тимчасова евакуація не проводилась.  

Витрачено коштів  у 2020 році (тис. грн.) для запобігання виникненню 

підтоплення територій: 

І квартал 2020 р. ІІ квартал 2020 р. ІІІ квартал 2020 р. ІV квартал 2020 р. 

318,306 320,0 330,0 500,181 

 

VІ. Матеріальний резерв Бердичівської міської територіальної громади. 

Затверджено номенклатуру та обсяги накопичення місцевого 

матеріального резерву для першочергових робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. У 2020 році  за кошти міського бюджету придбано 

матеріальних цінностей для накопичення міського матеріального резерву на 

суму 93,9 тис. грн. На даний час матеріальний резерв фактично накопичено 

на 158,3 тис. грн.  тобто на 19,3 % від затвердженої номенклатури. На  80,7 % 

укладено угод з відповідними організаціями на постачання  матеріалів.   

VІІ. Протипожежне забезпечення.  

№
з/

п
 

Найменування  

навчального закладу, 

 установи 

Заплановано на навчання (осіб) Підготовлено (осіб) 

Всього в тому числі Всього в тому числі 

 За 

державним 

замовлен-

ням 

На 

договірн

их 

умовах 

 

За 

державним 

замовлен- 

ням 

На договірних 

умовах 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  33 6 27 16 5 

 

11 

 Всього:  33 6 27 16 5 11 



Згідно з Програмою забезпечення пожежної безпеки на період до 2020 

року, підприємствами, установами та організаціями міста у 2020 році на 

виконання протипожежних заходів витрачено коштів (тис. грн.): 

І квартал 2020 р. ІІ квартал 2020 р. ІІІ квартал 2020 р. ІV квартал 2020 р. 

988,042 

 

185,537 163,637 

 

310,8 

Найбільш проблемним залишається питання запобігання виникненню 

пожеж на міському сміттєзвалищі.  

VІІІ. Основні завдання ЦЗ на 2021 рік та загальні висновки щодо стану 

ЦЗ 

Організаційно-методичні вказівки щодо підготовки населення 

Бердичівської міської територіальної громади  до дій у надзвичайних 

ситуаціях на 2021 рік   передбачають проведення усіх заходів ЦЗ  

відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №444 «Про затвердження Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.12.2020 № 659  

“Про основні завдання цивільного захисту області на 2021 рік”, 

розпоряджень  міського  голови та рішень виконавчого комітету 

Бердичівської міської територіальної громади. 

  Стан та організація роботи з питань техногенної та пожежної безпеки, 

готовності для виконання завдань за призначенням ланки Бердичівської 

міської територіальної громади  територіальної підсистеми ЄДС щодо 

запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру за 

2020      рік  можливо  визначити, як „ відповідає вимогам”. 
 
 
 
Вик. Рябушко В.М. 
 
 
 
 


