
  

   
 

УКРАЇНА 
БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

виконавчий комітет 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

РІШЕННЯ 
 

від  24.02.2022 №5 

м. Бердичів 

 

Про зменшення ризику виникнення  

надзвичайних ситуацій 

  

 На виконання законів України «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні», «Про правовий режим 

воєнного стану», враховуючи інформацію  міського голови Сергія ОРЛЮКА 

«Про виконання заходів готовності  службами ЦЗ та суб’єктами 

господарювання», враховуючи, що на території  громади можливе застосовування 

засобів ураження артилерії, ракет та авіації, що може привести до виникнення 

значних зон ураження, пожеж та руйнувань,  можливі диверсії на державних, 

військових, потенційно небезпечних об’єктах, водоймах, підприємствах 

життєзабезпечення громади, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

ВИРІШИЛА:  

1. Пропонувати виконкому Бердичівської міської ради ввести в дію 

ПОВНІСТЮ план цивільного захисту Бердичівської міської територіальної 

громади  та відповідно до Плану   евакуації   Бердичівської міської територіальної 

громади привести тимчасові органи з евакуаційні до готовності в терміні, які 

визначені Календарним планом здійснення основних заходів цивільного захисту. 

Довести сигнали бойового управління. 

2. Основні зусилля   зосередити на проведенні  заходів  готовності 

«ПІДВИЩЕНА ГОТОВНІСТЬ» та підготовки до переведення у вищі ступені 

готовності, а саме: «ВОЄННА ЗАГРОЗА»  та «ПОВНА ГОТОВНІСТЬ». 

3.  Привести у готовність та перевести на посилений режим роботи органи 

управління  І – го ешелону -  сил постійної готовності  у складі:  

 3.1. Бердичівського районного управління ГУ ДСНС України у 

Житомирській області (Протипожежна служба ЦЗ) .  

 3.2. КНП «Бердичівська міська лікарня» БМР, КНП «ЦПМСД» БМР,  

Бердичівського районного відділу    Державної установи «Житомирський 

обласний лабораторний центр МОЗ України», (спеціалізована медична служба 

ЦЗ) 

  3.3. МКАРС . 



 3.4. Служби інформації та надання допомоги населенню виконкому. 

  3.5. Бердичівського РВП ГУНП України в Житомирській обл. (служба ЦЗ 

охорони громадського порядку) . 

 3.6. Бердичівського РЕМ «Житомиробленерго» (служба ЦЗ  енергетики та 

світломаскування ) . 

 3.7. Відділу з питань НС та ЦЗН і СЛД №1 РЦТ №215 ЖФ ПАТ 

«Укртелеком» (служба ЦЗ оповіщення та зв’язку). 

 3.8.  Групу РАГ (МКП «Бердичівводоканал»). 

 3.9.  Відділу  транспорту, торгівлі   та  якості надання послуг управління 

економічного розвитку БМР (Служба ЦЗ торгівлі та харчування) 

 4.. Для проведення евакуаційних заходів  залучити міську евакуаційну 

евакоприймальну  комісію, тимчасові органи з евакуації за рішенням комісії  та  

відповідні служби ЦЗ.  

4. Керівникам підприємств, установ, організації, начальникам 

спеціалізованих служб ЦЗ та керівникам об’єктів господарювання, які 

залучаються, в повному обсязі виконати заходи  ПІДВИЩЕНОЇ ГОТОВНОСТІ в 

терміні, які визначені Календарним планом здійснення основних заходів 

цивільного захисту та уточнити плани ЦЗ і порядок здійснення заходів, що 

відповідають ступеням готовності  «ВОЄННА ЗАГРОЗА» та «ПОВНА 

ГОТОВНІСТЬ». 

4.1. Начальнику служби оповіщення та зв’язку  

- прийняти з єдиної національної системи зв’язку додаткові канали і засоби 

зв’язку; 

- здійснити заходи щодо технічного прикриття найбільш важливих ліній 

зв’язку в особливий період; 

- привести систему зв’язку і оповіщення в режим готовності  до дій в умовах 

особливого періоду. 

4.2. Начальнику службі інженерного захисту (МКП 

«Бердичівкомунсервіс»)  привести в готовність всі наявні захисні споруди ЦЗ, в 

т.ч. і на  хімічно-небезпечних об’єктах, які використовують в виробництві 

небезпечну хімічну речовину;  

- провести уточнення плану інженерного забезпечення м. Бердичева на 

особливий період, графіка  введення в експлуатацію захисних споруд з 

спрощеним обладнанням, які будуються по плану поточного року для НПЗ; 

 - провести розрахунки щодо укриття відповідної категорії населення в ЗС 

ЦЗ. 

 - організувати цілодобове чергування ланок по обслуговуванню сховищ та ПРУ;  

-  разом з балансоутримувачами підготувати для закладки до захисних 

споруд ЦЗ запасів продовольства, води, медичного майна в потрібному обсязі. 

4.3. Начальнику протипожежної  служби ЦЗ    на всіх об’єктах, установах, 

організаціях  здійснити заходів щодо підвищення протипожежного захисту. 

Перевірити об’єкти господарювання, які використовують в виробництві НХР, 

щодо забезпечення сталого функціонування виробництва та зменшення обсягів 

запасу НХР (хлору, аміаку), а також вибухонебезпечних речовин. 



4.4. Службі ЦЗ енергетики та світломаскування (Бердичівський РЕМ) на 

всіх об’єктах, установах, організаціях бути в готовності  здійснити заходи щодо 

забезпечення світломаскування. 

4.5. Начальнику спеціалізованої медичної служби ЦЗ у взаємодії з 

Бердичівським районним відділенням Житомирського обласного лабораторного 

центру  МОЗ України  та  групою РАГ привести до готовності  формування 

лабораторного  контролю.  

Силами мобільних медичних груп бригад екстреної медичної допомоги, у 

взаємодії з  центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 

підготуватися до надання невідкладної медичної допомоги потерпілим у  

визначених місцях та їх своєчасну доставку до лікувальних закладів. Передбачити 

медичне забезпечення евакуаційних заходів, ведення медичної розвідки та 

лабораторного контролю. 

4.6. Службі ЦЗ охорони громадського порядку (Бердичівський  РВП ГУНП 

України в Житомирській обл.) –  на категорійні об’єкти економіки направити 

рекогносціровочні групи для уточнення порядку дій щодо  посилення їх  охорони. 

 4.7. Комунально-технічній службі ЦЗ (Управлінню ЖКГ)   силами 

відповідних аварійних бригад забезпечити: 

-  відключення електропостачання до постраждалого об’єкту; 

-  працездатність мереж пожежного водопостачання; 

-  підключення до енерго-, водопостачання спеціальної техніки та пожежних 

машин; 

-  доставку тіл загиблих до моргу (при умові можливої загибелі);  

 4.8. Голові комісії МЕЕПК:  забезпечити своєчасне розгортання 

евакуаційних органів, проведення евакуаційних заходів та  тимчасове відселення 

постраждалого населення у безпечні пункти евакуації та його життєзабезпечення.  

4.9. МКАРС   у взаємодії з Бердичівським МРВ У ДСНС України у 

Житомирській обл. забезпечити проведення рятувальних операцій.  

4.10. Штабу ЦЗ міста (перший заступник міського голови АЗІЗОВ А.Ч.) 

забезпечити:  

- силами оперативної групи штабу   розгортання ПУ  за адресою: Центральна 

площа,1 та цілодобове чергування працівників штабу; 

- збір та уточнення даних щодо обстановки, її аналіз і оцінку ситуації; 

- організацію постійного моніторингу за динамікою змін обстановки; 

- оперативне надання висновків та пропозицій для прийняття рішення; 

- своєчасне доведення інформації до органів управління та сил ЦЗ, які 

приймають участь у ліквідаційних та евакуаційних заходах, і населення; 

- доведення завдань до виконавців; 

- організацію взаємодії; 

- уточнення розрахунків щодо матеріально-технічного забезпечення 

ліквідаційних та евакуаційних заходів, що будуть проводитися та забезпечення 

засобами індивідуального захисту населення, що потрапляє у зону ураження, 

відповідно до прийнятого рішення; 

- контроль за виконанням  прийнятих рішень. 

- забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та 

здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.  



 5. Організувати взаємодію  під час проведення першочергових аварійно-

рятувальних робіт на зараженій території щодо виконання задач, за місцем та часу  

виконання задач: 

- під час ведення розвідки в районі ураження; 

- під час подолання району ураження; 

- під час дій сил І-го ешелону в районі ураження; 

- під час організації зв’язку та інформування сил ЦЗ; 

-  та визначити сигнали управління. 

6. Організувати управління з використанням мереж телекомунікаційного 

зв’язку та засобів радіозв’язку, а також з використанням державних та відомчих 

мереж   електрозв’язку силами служби ЦЗ оповіщення та зв’язку . ПУ розгорнути 

до Ч+ 3.00 за адресою: Центральна площа,1. 

7. В резерві залишаються : 

 зведена команда ПАТ „Бердичівська фабрика одягу” (105 осіб) з задачею - у 

взаємодії з підрозділами ДСНС України у Житомирській обл. та формуваннями  

Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській обл.  забезпечити проведення 

евакуаційних заходів. Місце розташування – ПАТ „Бердичівська фабрика одягу”. 

Час готовності Ч+ 6.00. 

8.  Ввести в дію додаткові  заходи правового режиму на період введення 

воєнного стану в УКРАЇНІ, а саме: 

8.1. Управлінню освіти та науки вжити заходів щодо тимчасового 

припинення навчального процесу у закладах освіти до 28.02.2022 року включно. 

8.2. На авто- та газозаправочних станціях, які розташовані в межах громади, 

забезпечити позачергову заправку автотранспортних засобів комунальних та 

державних установ та створити недоторканний резерв палива в обсязі до 3 т, який 

використовувати за окремим розпорядженням штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації (т. 0672624080 Віктор РЯБУШКО). 

8.3. Пропонувати усім закладам торгівлі продовольчими товарами  незалежно 

від форми власності та підпорядкування створити недоторканний резерв питної 

води (до 500 л), який використовувати за окремим розпорядженням штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (т. 0672624080 Віктор РЯБУШКО). 

8.4.  ТОВ «Бердичівський хлібозавод» збільшити потужності виробництва 

житньо-пшеничного та пшеничного хліба за рахунок зменшення виробництва 

здобних та кондитерських виробів. 

8.5. Роботу дискотек, клубів та закладів харчування дозволити з 7.00 ранку до 

23-ої години. Заборонити роздрібну торгівлю алкогольними напоями з 22.00 до 

8.00 в сфері роздрібної торгівлі. 

9.  Для організації добровільного патрулювання щодо охорони об’єктів 

критичної інфраструктури та потенційно небезпечних об’єктів залучити 

громадські організації та формування: 

-  спілку ветеранів афганської війни  та воїнів інтернаціоналістів             

(Мамедов В. А.); 

- спілку учасників бойових дій АТО Бердичева та Бердичівського району 

(Гайдаманчук П.В.); 

- Корпусу охорони Полісся (Андрей ЯТКЕВИЧ); 

-  Бердичівську міжрайонну організацію мисливців та рибалок (Рибак В.А.). 



10. Координація діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах воєнного стану   

покласти на штаб з ліквідації наслідків НС (Артем АЗІЗОВ) у терміни, що 

визначені законодавством України. 

11. Про виконання визначених завдань доповідати згідно табелю строкових 

та термінових донесень   через інформаційну службу допомоги населенню за 

телефоном „15-05” або штаб з ліквідації наслідків НС (т. 4-04-13 та 0672624080) 

щоденно  о 8.30; 15.00 та за потребою у будь-який час доби. 

 

 

Бердичівський міський голова,  

голова комісії                                                                           Сергій ОРЛЮК                                

       

Перший заступник  

Бердичівського міського голови,  

перший заступник голови комісії                                    Артем АЗІЗОВ 

 

Начальник відділу з питань 

 НС та ЦЗН                                                                                Віктор РЯБУШКО 

   

                 

 

 

 


