
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 
________________20___ року               м. Шепетівка                                             № _______ 
 
 
Про аналіз оперативно-службової  
діяльності 21 Державної пожежно-рятувальної  
частини РС ГУДСНС України у Хмельницькій  
області за 11 місяців 2020 року  
 
 
 Розглянувши інформацію начальника РС ГУДСНС у Хмельницькій області «Про 
аналіз оперативно-службової діяльності 21 Державної пожежно-рятувальної частини ГУ 
ДСНС України у Хмельницькій області за 11 місяців 2020року», керуючись ст. 38 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Шепетівської 
міської ради 
 ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію згідно додатку про аналіз оперативно-службової діяльності 21 Державної 
пожежно-рятувальної частини РС ГУДСНС України у Хмельницькій області за 11 місяців 
2020року взяти до відома.  
2. Інформацію про аналіз оперативно-службової діяльності 21 Державної пожежно-
рятувальної частини РС ГУДСНС України у Хмельницькій області заслуховувати на 
засіданнях виконавчого комітету Шепетівської міської ради раз у півріччя.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
І.Ялоху.  
 
 
 
 
 
             Міський голова                                                                     Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконавчого  
комітету міської ради 
від __________ 20__ р. № __ 

 
Інформація 

 «Про аналіз оперативно-службової діяльності 21 Державної пожежно-рятувальної 
частини РС ГУДСНС України у Хмельницькій області за 11 місяців 2020 року» 

 
Протягом 11 місяців 2020 року на території м. Шепетівка надзвичайних ситуацій не 

виникало, за аналогічний період 2019 надзвичайних ситуацій також не виникало. Остання 
надзвичайна ситуація на території м. Шепетівка та Шепетівського райоу трапилася в ніч з 

17 на 18 липня 2016 року в результаті негоди (сильний град), було пошкоджено шиферне 
покриття  на будівлях особистих помешкань громадян та об’єктах соціальної сфери. НС 
регіонального рівня, код 20312 пов'язана з крупним градом (пункт 5.3 Порядку 
класифікації НС за їх рівнями) (пункт 2.6, Класифікаційних ознак НС, наказ МНС від 
12.12.2012 № 1400). 

У ході виконання завдань за призначенням, пожежно-рятувальний підрозділ 
оперативно реагував та приймав участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
аварій, некласифікованих події природного, техногенного та соціального характеру 142 
рази, з них: 

- Некласифіковані надзвичайні події техногенного характеру - 5; 
- Некласифіковані надзвичайні події природного характеру - 2; 
- Некласифіковані надзвичайні події соціально характеру - 135; 

З них: 
ліквідація аварій (катастроф) на транспорті   
ліквідація наслідків сильного вітру 
надання допомоги  населенню у побутових  подіях   

1 

заходи щодо ліквідації можливого встановлення вибухового пристрою у 
багатолюдному місці 

надання допомоги іншим відомствам у їх професійній діяльності (102, 
103, 104, служба екології). 

попередження виникнення НС, а саме оповіщення населення та 
проведення дезінфекції  29 

 

Під час проведення рятувальних, відновлювальних та попереджувальних робіт у 
звітному періоді було залучено особового складу -419 чол., та техніки 151 од. 

За 11 місяців 2020 року на території м. Шепетівка виявлено 153 вибухонебезпечних 
предмети часів другої світової війни. Небезпечні знахідки було вилучено та знищено 
(знешкоджено) групою піротехнічних робіт у встановленому порядку та у визначеному 
місці, поблизу с. Городище. 

За 11 місяців 2020 року пожежно–рятувальний підрозділ здійснив 737 виїзди, (за 
аналогічний період 2019р. – 732 виїздів), з них за сигналом “ТРИВОГА” 358 разів (в 
2019р. – 319  виїздів). Безпосередньо на ліквідацію пожеж в своєму районі виїзду 
пожежно–рятувальний підрозділ здійснив 57 виїздів, 2 на гасіння пожеж в іншому районі 
виїзду, 105 разів на ліквідацію наслідків аварій, катастроф, 1 раз – заходи по забезпеченню 
громадського порядку, 13 разів – дорожньо-транспортні пригоди, 8 разів – хибні виклики, 



2 рази – хибне спрацювання систем АПС, 136 разів – на заняття з тактичної підготовки, 10 
разів – на ТСН, 11 разів – допомога населенню, 9 разів - допомога поліції, іншим 
організаціям, 3 рази - на коротке замикання електричної проводки без послідуючого 
горіння, 3 рази - на пригорання їжі на приладах приготування, 3 рази – інші виїзди. 

За участю пожежно–рятувального підрозділу в своєму районі виїзду було 
ліквідовано 57 пожеж, на пожежах врятовано 48 будівель та споруди, 12 - одиниць 
автотракторної техніки, 1 людину. Орієнтовні прямі збитки від пожеж становлять 206,7 
тис. грн., побічні – 1560,7 тис. грн.  

Середній час прибуття підрозділу до місця пожежі становить 8,29 хв., локалізації – 
5,37 хв., ліквідації – 11,61 хв. Оперативна робота оперативно рятувальних підрозділів на 
пожежах склала 16 год. 1 хв. 

Із 57 пожеж та загорань - з приміненням газодимозахисної служби ліквідовано 31 
пожежу (54,3%) , загальний час роботи ланок на пожежах становить –318 хв., середній час 
роботи ланки 10,26 хв. 

 
 
 
Начальник РС ГУДСНС у Хмельницькій області                                          В. Матвійчук 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                                     Н. Білас 
 


