
 

Інформація про підсумки роботи відділу з питань надзвичайних ситуацій за 

2015 рік 

1.Проведена технічна інвентаризація 425 підвальних приміщень як 

найпростіші захисні споруди цивільного захисту.  

2. Подана заявка до управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту 

міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для  придбання 

засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення району. 

3. Створено матеріальний резерв для запобігання виникненню і ліквідації 

наслідків можливих надзвичайних ситуацій на базі 6 об’єктів господарювання 

району.  
4. Постійно підтримуються в готовності до застосування технічні засоби 

систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення 
5. Розроблено та здійснено комплекс організаційних та практичних заходів 

щодо запобігання:  
- надзвичайним ситуаціям під час льодоходу, повені та паводків; 
- виникненню пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом 

пожежонебезпечного періоду; 
- нещасним випадкам з людьми на водних об'єктах; 

6. Прийнято участь у навчаннях: 

- з органами управління та силами цивільного захисту територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту м. Києва щодо 

виконання завдань під час весняного льодоходу та повені (на базі 

Голосіївського району); 

- “Дії аварійно-рятувальних служб під час рятування людей на водних 

об'єктах" (на базі Дніпровського району); 

-  з органами управління та силами цивільного захисту територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту м. Києва щодо 

виконання завдань під час аварійної ситуації на хімічно небезпечному 

об’єкті Оболонського району; 

-  з органами управління та силами цивільного захисту територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту м. Києва щодо 

виконання завдань під час несприятливих погодних умов в осінньо-

зимовий період (на базі Шевченківського  району). 
7. Проведено на 10 підприємствах, спеціальні об'єктові навчання з питань 

цивільного захисту в яких прийняло участь 350 чоловік. 
8. Проведено 2 комплексні перевірки стану готовності лісопаркових 

господарств району до пожежонебезпечного періоду  

  9. Прийнято участь в перевірках стану цивільного захисту і техногенної 

безпеки 10 об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об’єктів 

Оболонського району. 

10. Проведено перевірку готовності місць масового відпочинку населення на 

водних об’єктах Оболонського району та рятувальних станцій (постів) на воді до 

купального сезону. 
11. Пройшли підготовку  



- в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту – 8 чол.; 
- в Центрі  цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва  - 148 чол. 

12. Проведено: 

- День цивільного захисту та тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності,   

дитини у загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних навчальних 

закладах;  

- шкільних, районного, міського етапів Всеукраїнського фестивалю дружин юних 

пожежників; 
- шкільні, районні, міські заходи з формування культури безпеки життєдіяльності 
серед дітей і молоді та змагань за програмою "Школа безпеки". 

13. Організовано просвітницьку роботу серед населення з питань запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних з особливо небезпечними і 

небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними 

захворюваннями (отруєннями). 
14. Проведено десять навчально-методичних занять з працівниками цивільного 

захисту об’єктів господарювання району. 


