
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 
27 січня 2022  року                                   м. Шепетівка                                          № 7 

 

Про аналіз оперативно-службової  

діяльності 21 Державної  пожежно-

рятувальної частини 5 державного 

пожежно-рятувального загону Головного 

управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Хмельницькій 

області за 2021 рік 

 

Розглянувши інформацію начальника 21 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 

Хмельницькій області про аналіз оперативно-службової діяльності 21 Державної пожежно-

рятувальної частини 5 державного пожежно-рятувального загону Головного управління 

державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області за 2021 рік, 

керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Інформацію  про аналіз оперативно-службової діяльності 21 Державної пожежно-

рятувальної частини 5 державного пожежно-рятувального загону ГУДС України 

знадзвичайних ситуацій  у Хмельницькій області за 2021 рік взяти до відома(додається).  

2. Інформацію про аналіз оперативно-службової діяльності 21 Державної пожежно-

рятувальної частини 5 державного пожежно-рятувального загону ГУДС України з 

надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області заслуховувати на засіданнях виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради раз у півріччя.  

3. Контроль за виконанням заходів, передбачених планом роботи, покласти на 

заступників міського голови згідно з розподілом посадових обов’язків.  

 

 

 

Міський голова                                                                                               Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток  

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від 27.01.2022 № 7 

 

Інформація 

про аналіз оперативно-службової діяльності 21 Державної  

пожежно-рятувальної частини 5 державного пожежно-рятувального загону  

Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій 

області за 2021 рік 

 

Протягом 2021 року на території Шепетівського району, в районі виїзду 21 ДПРЧ 

надзвичайних ситуацій не виникало, за аналогічний період 2020 надзвичайних ситуацій 

також не виникало. Остання надзвичайна ситуація на території м.Шепетівка та 

Шепетівського району трапилася в ніч з 17 на 18 липня 2016 року в результаті негоди 

(сильний град), було пошкоджено шиферне покриття  на 420 будівлях особистих помешкань 

громадян та об’єктах соціальної сфери села Михайлючка. 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   123 рази, з них: 

- некласифіковані надзвичайні події техногенного характеру - 7; 

- некласифіковані надзвичайні події природного характеру - 1; 

- некласифіковані надзвичайні події соціально характеру - 115; 

З них: 

ліквідація аварій (катастроф) на транспорті   7

ліквідація наслідків сильного вітру 0

надання допомоги  населенню у побутових  подіях   1

8 

заходи щодо ліквідації можливого встановлення вибухового пристрою у 

багатолюдному місці 
4

пошукові заходи при зникнення людей  на водних об’єктах 0

надання допомоги  іншим відомствам у їх професійній діяльності (102, 103, 104, 

служба екології…) 

6

попередження виникнення НС (подій) 8

8 

Під час проведення рятувальних, відновлювальних та попереджувальних робіт у 

звітному періоді було залучено особового складу -430 чол., та техніки 132 од. 

За 2021 рік на території м.Шепетівка та Шепетівського району виявлено 232 

вибухонебезпечних предметів часів війн та сучасного виробництва. Небезпечні знахідки 

було вилучено та знищено (знешкоджено) групою піротехнічних робіт у встановленому 

порядку та у визначеному місці, поблизу с.Городище. 

За 2021 рік пожежно – рятувальний підрозділ здійснив 786 виїздів, (за аналогічний 

період 2020р. – 905 виїздів), з них за сигналом “ТРИВОГА” 370 разів (в 2020р. – 447  

виїздів).  Безпосередньо на ліквідацію пожеж в своєму районі виїзду пожежно – рятувальний 

підрозділ здійснив 59 виїздів, 1 на гасіння пожеж в іншому районі виїзду, 0 на гасіння пожеж 

в іншій області, 65 разів на ліквідацію наслідків аварій, катастроф, 2 рази – заходи по 

забезпеченню громадського порядку, 8 разів – дорожньо-транспортні пригоди, 8 разів – 

хибні виклики, 3 рази – хибне спрацювання систем АПС, 80 разів – на ТЗ, 15 разів – на ТСН, 

19 разів – допомога населенню, 5 разів - допомога поліції, службам міста, 3 рази - на коротке 

замикання електричної проводки без послідуючого горіння, 0 разів - на пригорання їжі на 

приладах приготування, 0 - на рятування тварин, 0 – інші виїзди. 



За участю пожежно – рятувального підрозділу в своєму районі виїзду було ліквідовано 

59 пожеж, на пожежах врятовано 77 будівлі та споруди, 11 - одиниць автотракторної техніки, 

2 людей. Орієнтовні прямі збитки від пожеж становлять 301,64тис.грн., побічні – 1719,04 

тис.грн.  

Середній час прибуття підрозділу до місця пожежі становить 9,08 хв., локалізації – 4,73 

хв., ліквідації – 8,93 хв. Оперативна робота оперативно рятувальних підрозділів на пожежах 

склала 8 год. 56хв. 

Із 59 пожеж та загорань - з приміненням газодимозахисної служби ліквідовано 42 

пожеж (71,1%) , загальний час роботи ланок на пожежах становить –506хв., середній час 

роботи ланки 12,05 хв. 

Для гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійних лих підрозділи 

місцевої пожежної команди, добровільних пожежних дружин,  пожежні команди військових 

частин залучалися 12 разів. Найчастіше залучалися МПК с.Судилків. 

Постійно з особовим складом підрозділу проводиться робота направлена на 

вдосконалення професійних навичок щодо вмілого виконання дій під час гасіння пожеж та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, ефективного застосування техніки та засобів 

малої механізації.  

Так з початку року  пожежно – рятувальним підрозділом здійснено 15 виїздів на 

проведення тактико-спеціальних навчань,  також 180 виїздів здійснено на проведення 

пожежно-тактичних занять, з них 32 рази в нічний час доби. На відпрацювання документів 

оперативного реагування здійснено 24 виїздів, та 237  виїздів на відпрацювання нормативів з 

спеціально-фізичної підготовки.  

 

ЗАВДАННЯ НА РІК 

Виходячи  із огляду стану організації служби, пожежогасіння, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій оперативно-рятувальним підрозділом в 2021 році пріоритетними 

завданнями на 2022 рік вважати: 

1. Забезпечити готовність та своєчасне реагування підпорядкованих сил та 

засобів  на пожежі, надзвичайні події та ситуації, які виникають на території  міста та 

району. 

2. Організувати роботу спільно з місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування щодо передбачення в місцевих бюджетах на 2022 рік 

коштів на придбання аварійно-рятувального обладнання, ПТО. 

3. Спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування при 

формуванні та перегляді районних, місцевих бюджетів передбачати кошти на утримання та 

ремонт протипожежного водопостачання, пожежної та пристосованої техніки, водонапірних 

башт (будівництво водоймищ, улаштування пірсів і під’їздів до вододжерел, пристосування 

водонапірних башт, виробничих ємностей, артезіанських свердловин, тощо). 

4. Здійснити комплекс заходів по перевірці на водовіддачу у денному та нічному 

режимі експлуатації водомережі населених пунктів, особливо важливих  та 

пожежонебезпечних об’єктів, провести практичне відпрацювання інструкцій взаємодії, при 

необхідності їх відкоригувати. 

5. Винести на розгляд міських та районних комісій ТЕБ та НС питання 

забезпечення протипожежного водопостачання на території населених пунктів та розглянути 

питання покращення протипожежного забезпечення населених пунктів та об’єктів всіх форм 

власності із заслуховуванням керівників підприємств, установ, організацій та об’єктів. 

6. Забезпечити належне виконання наказу МВС України від 15.06.2017 року 

№511 «Про затвердження Порядку організації службової підготовки осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту» в частині що стосується проведення 

нічних перевірочних занять згідно графіків та занять зі службової підготовки у відповідності 

до розкладів.  

7. Здійснювати розбір пожеж та надзвичайних ситуацій в десятиденний термін з 

моменту їх ліквідації керівникам підрозділів, відповідно до Інструкції із складання Карток 



оперативно-тактичних дій на пожежах та їх вивчення в системі службової підготовки 

Вказівки з вивчення та аналізу пожеж введеної в дію ДСНС України з 01.11.2017 року.                  

8. З метою якіснішого виконання робіт по ліквідації пожеж особовим складом 

підрозділів та зменшення часу ліквідації, постійно вживати заходи щодо вдосконалення 

практичних навичок керівного та підлеглого особового складу під час рішення ПТЗ, НПТЗ та 

відпрацювання нормативів з СФП. 

9. Забезпечити належне зберігання та обслуговування пожежно-технічного 

озброєння та аварійно-рятувального обладнання, яке знаходиться в бойовому розрахунку.   

10. Забезпечити боєготовність створених підрозділів місцевої пожежної охорони, 

їх фінансування згідно рекомендованої штатної чисельності.  

11. Здійснити комплекс заходів щодо оновлення, ремонту пожежної та 

пристосованої техніки, а також комплектування  підрозділів МПК мотопомпами, пожежним 

та аварійно-рятувальним обладнанням.  

12. Начальникам караулів підвищити вимогливість до підпорядкованого особового 

складу по знанню вимог основних керівних документів, що регламентують діяльність ДСНС 

України, посадових інструкцій, наказів ДСНС та МВС.  

13. Забезпечити укладання угод державними аварійно-рятувальними службами на 

обслуговування об’єктів та територій. 

14. Забезпечити належне зберігання  та дооснащення необхідним майном 

зведеного загону з ліквідації великих пожеж. 

 

 

 

Начальник 21 ДПРЧ 5 ДПРЗ 

ГУ ДСНС України у Хмельницькій області 

майор служби цивільного захисту                                                         Ігор ГОРОХ 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                   Наталія БІЛАС 

 


