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Метою Програми є захист населення, територій, 
навколишнього природного середовища та майна 
від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким 
ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання своєчасної 
допомоги під час проведення аварійно-рятувальних 
робіт.  



Виконання Програми дасть змогу: 
 забезпечити належний рівень безпеки населення, 

захищеності територій, об'єктів виробництва і 
соціально-культурної сфери від надзвичайних 
ситуацій;  знизити ризик виникнення 

надзвичайних ситуацій та  
     мінімізувати їх наслідки; 
 здійснити матеріально-технічне 

переоснащення підрозділів 
оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту, підвищити 
ефективність їх функціонування. 

Ефективність виконання Програми 
полягає у створенні оптимальної та 
результативної єдиної системи 
цивільного захисту, підвищенні дієвості 
функціонування аварійно-рятувальних 
підрозділів, зменшенні кількості 
постраждалих та загиблих внаслідок 
надзвичайних ситуацій. 



За технічними та  
технологічними  
особливостями в області  
виділяється такий комплекс  
потенційно небезпечних  
виробництв, що є джерелами  
надзвичайних ситуацій техногенного  
характеру: промислові: підприємства  
атомної енергетики, кольорової металургії, 
машинобудування, у тому числі  
суднобудування; системи життєзабезпечення 
населення і забезпечення функціонування 
господарського комплексу: енергетики, 
водопостачання, газопостачання, транспорту 
(автомобільного, залізничного, трубопровідного). 
Такими небезпеками є радіаційна небезпека, 
хімічна небезпека, пожежовибухонебезпека, 
гідродинамічна небезпека, екологічна небезпека. 

Динаміка росту кількості  
ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИЙ ОБ’ЄКТІВ  

в Миколаївській області  

2017 2018
2019

745 900 975 



Пожежовибухонебезпека 
визначається наявністю на 
території області великої кількості  
пожежовибухонебезпечних 
об’єктів, у тому числі: 
склади зберігання боєприпасів 
Збройних Сил України; 
магістральні газопроводи 
(„Черкаситрансгаз“ і 
„Харківтрансгаз“); 
магістальні нафтопроводи 
(„Кременчук-Херсон“ і „Одеса-
Снігурівка“). 

Динаміка виникнення пожеж 
в Миколаївській області  

2017
2018

2019

3287 
3311 

2457 



За рівнями надзвичайні 
ситуації, які виникли в 
області, розподілилися 
таким чином: 
державного рівня – 1 НС 
регіонального рівня – 3 НС 
місцевого рівня – 15 НС 
об’єктового рівня – 22 НС 

Динаміка виникнення пожеж 
в Миколаївській області  

Об’єктовий 
54% 

Державний 
2% 

Місцевий 
37% 

Регіональний 
7% 



У 2019 році на придбання оснащення для 
здійснення аварійно-рятувальних, 
пошукових робіт у зонах надзвичайних 
ситуацій (небезпечних подій), рятування 
та надання допомоги постраждалому і 
трвмованому населенню з обласного  
бюджету було виділено  

                        600 тис. грн. 
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