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Аналіз роботи щодо діяльності територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та
підсумками 2016 року. Підготовка відповідного огляду з
пропозиціями щодо її покращення
Підготовка та надання пропозицій до плану роботи
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС на наступний рік
Уточнення планів цивільного захисту Головного
управління на особливий період
Участь у проведенні штабних тренувань з органами
управління та силами цивільного захисту ланок
територіальних підсистем єдиної державної системи
цивільного захисту (із залученням органів з евакуації) щодо:
виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та
паводків
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі
виникнення аварії:
на залізничному транспорті
на хімічно небезпечному об’єкті
виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового
періоду
переведення територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту з режиму функціонування в
мирний час на режим функціонування в особливий період
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на арсеналах,
базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів
ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних
об’єктах Збройних Сил України

Січень

Логвіненко І.В.
Шевченко О.В
Кудрявцев Д.Є.

Грудень

Шевченко О.В.
Сугак А.О.
Шевченко О.В.
Сугак А.О.
Шевченко О.В.
Сугак А.О.
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Січень

Лютий-березень

ІІ квартал
ІІІ квартал
Жовтень
ІІ квартал
За окремим
планом
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Участь у вивченні стану організації та надання
методичної допомоги у проведенні технічної інвентаризації
фонду
захисних
споруд
цивільного
захисту
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Участь у
організації та проведенні зборів щодо
організації та здійснення заходів цивільного захисту з
керівниками підрозділів (працівниками) з питань цивільного
захисту:
територіальних органів ДСНС, місцевих органів
виконавчої влади (на базі Дніпропетровської області)
Участь у складанні (уточненні) переліку органів
управління та сил цивільного захисту, які включені до
складу територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ
Вжиття заходів
щодо завершення створення
територіальної
підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту (ЄДСЦЗ) та її складових, зокрема
створення спеціалізованих служб цивільного захисту,
розроблення та затвердження положень про них
Створення
територіальних формувань цивільного
захисту регіонального та місцевого рівнів відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р.
№ 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та
функції формувань цивільного захисту» та наказу МВС від
31.01.2015 № 113 «Про затвердження Примірного
положення про формування цивільного захисту»
Організація та контроль виконання підрозділами
Головного управління робіт з виявлення, знешкодження та
знищення вибухонебезпечних предметів на території області
(постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р.
№ 2294)
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Травень

Шевченко О.В.
Сугак А.О.
Шевченко О.В.
Сугак А.О.

Жовтень
Лютий

Шевченко О.В.
Сугак А.О.

До 30 березня

Шевченко О.В.
Сугак А.О.

До 30 березня

Шевченко О.В.
Сугак А.О.

Впродовж року

Шевченко О.В.
Мураль Р.М.

5

4
1

2

13

Участь у заходах :
Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних
Сил (командно-штабні навчання, конференції, семінари
тощо)
державної охорони органів державної влади та
посадових осіб
з антитерористичної діяльності (навчання, тренування
тощо)
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За планом
Міноборони

4

Шевченко О.В.
Мураль Р.М.

За планом УДО
За планом АТЦ
при СБУ

антитерористичної операції на території Донецької та
За наказами
Луганської областей
ДСНС
Забезпечення роботи регіонального та місцевих штабів з Впродовж року
Горбачов Е.В.
питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян
Сугак А.О.
України, які переміщуються з тимчасово окупованої
(начальники
території та районів проведення антитерористичної операції
підрозділів у межах
(відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
компетенції)
від 11 червня 2014. № 588-р «Питання соціального
забезпечення громадян України, які переміщуються з
тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції»)
II. Заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям
Проведення перевірок стану адміністративно-правової
За окремими
Кудрявцев Д.Є.
діяльності, обліково-реєстраційної дисципліни, дотримання
планами
Миджин О.Я.
законності при застосуванні прав, наданих органам
державного нагляду у сфері пожежної та техногенної
безпеки
Організація
та
проведення
семінарів-нарад
з
Щокварталу
Кудрявцев Д.Є.
начальницьким складом структурних та підпорядкованих
Миджин О.Я.
підрозділів Головного управління, на які покладено функції
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профілактичної роботи та ліцензування
Проведення
перевірок
повноти
контролю
за
За окремим
дотриманням вимог норм та правил пожежної безпеки під
планом
час ведення будівельно-монтажних робіт на об’єктах
будівництва
Підготовка та подання на затвердження наказом ДСНС
До 1 числа
планів-графіків перевірок за додержанням ліцензіатами останнього місяця
вимог Ліцензійних умов
кварталу
Проведення перевірок місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій щодо стану готовності:
пропуску льодоходу, повені та паводку
Лютий – березень
місць
об’єктах
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масового

відпочинку

населення

на

4

Кудрявцев Д.Є.
Миджин О.Я.
Наумов Р.Є.
Кудрявцев Д.Є.
Миджин О.Я.
Наумов Р.Є.
Кудрявцев Д.Є.
Миджин О.Я.
Чірков А.Ф.

водних Травень – червень

до виконання завдань за призначенням у складних
Вересень –
умовах осінньо-зимового періоду
жовтень
Реалізація комплексу організаційних і практичних Квітень - жовтень
заходів щодо запобігання виникненню пожеж у лісах та
сільськогосподарських
угіддях
впродовж
пожежонебезпечного періоду
Здійснення перевірок стану готовності:
державних, регіональних, комунальних, об’єктових
Березень –
аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійнотравень
рятувальних служб громадських організацій до дій за
призначенням
підприємств, що належать до сфери управління
Березень –
центральних органів виконавчої влади, а також підприємств,
червень
установ та організацій, що мають у віданні ліси і
сільськогосподарські угіддя, до протипожежного захисту

Кудрявцев Д.Є.
Миджин О.Я.
Кудрявцев Д.Є.
Миджин О.Я.
Чірков А.Ф.
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лісів і угідь у пожежонебезпечний період
Організація та проведення «круглих столів» з
обговорення
проблемних
питань
з
дерегуляції
підприємницької діяльності, налагодження партнерських
стосунків між Головним управлінням
та суб’єктами
господарювання
Участь у заходах з контролю за техногенною і
пожежною безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння,
ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших
вибухопожежонебезпечних об’єктів Міністерства оборони
та подання місцевим органам виконавчої влади розрахунків
зон
можливого
ураження
внаслідок
вибуху
вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на
зазначених об’єктах
Проведення комплексу організаційних і практичних
заходів щодо подальшого контролю за приведенням у
належний протипожежний та техногенний стан об’єктів
державної власності, що мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави (постанова Кабінету Міністрів
України від 4 березня 2015 р. № 83), а також об’єктів їх
життєзабезпечення
Проведення комплексу організаційних і практичних
заходів щодо забезпечення належного стану протипожежної
та техногенної безпеки:
у місцях проведення державних та релігійних святкових
заходів
на
сільськогосподарських
підприємствах
та
господарствах у місцях збирання, перероблення і зберігання
врожаю, заготівлі кормів, хлібоприймальних підприємств та
їх готовності до прийняття і зберігання зернових культур
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За окремим
графіком

Кудрявцев Д.Є.
Миджин О.Я.
Альохіна Н.І.

За окремим
графіком

Кудрявцев Д.Є.
Миджин О.Я.

За окремим
планом

Кудрявцев Д.Є.
Миджин О.Я.
Бобрік І.О.

У визначені
терміни
Травень-серпень

Кудрявцев Д.Є.
Шевченко О.В.
Миджин О.Я.
Мураль Р.М.
Начальники
підрозділів
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урожаю 2017 року
на об’єктах суб’єктів господарювання, зимового та
літнього відпочинку громадян, у тому числі дітей у період
Січень,
масового відпочинку населення
Травень-червень,
у закладах освіти та їх готовності до 2017/2018
грудень
навчального року
Липень-серпень
Участь у проведенні комплексних перевірок стану
організації роботи з питань пожежної і техногенної безпеки
та цивільного захисту:
Державної служби експортного контролю
Лютий
Державної служби у справах ветеранів війни та
Березень
учасників
антитерористичної операції
Державної служби з лікарських засобів та контролю за
Квітень
наркотиками
Міністерства внутрішніх справ
Травень
Національної поліції
Травень
Державної авіаційної служби
Червень
Державної служби фінансового моніторингу
Липень
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
Серпень
житлово-комунального господарства
Державного агентства з енергоефективності та
Вересень
енергозбереження
Міністерства оборони
Жовтень
Міністерства інформаційної політики
Жовтень
Державного агентства з управління зоною відчуження
Листопад
ТОВ «Веста-сервіс» ( у разі залучення)
Листопад
Забезпечити виконання Плану заходів державного Впродовж року
нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної
безпеки ДСНС на 2017 рік відповідно до вимог наказу
ДСНС від 30.11.2016 № 618
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Миджин О.Я.
Чірков А.Ф.
Січкарук О.О.
Головні державні
інспектори

Кудрявцев Д.Є.
Миджин О.Я.
Начальники
підрозділів
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ІІІ. Підготовка та підвищення готовності органів та підрозділів цивільного захисту до дій за призначенням
Участь у виконанні заходів з протидії негативним
І квартал
Шевченко О.В.
наслідкам у період сходження криги та пропуску повені
Сугак А.О.
Мураль Р.М.
Уточнення:
Шевченко О.В.
Плану протидії загрозам і реагування на надзвичайні
Січень
Мураль Р.М.
ситуації під час сходження криги і пропуску повені
Сугак А.О.
Плану протидії загрозам та реагування на надзвичайні
Лютий
ситуації, пов’язані з пожежами в природних екосистемах
Плану протидії загрозам і реагування на надзвичайні
Вересень
ситуації осінньо-зимового періоду
Уточнення інструкцій взаємодії із службами міст,
Березень
Шевченко О.В.
районів, районів у містах щодо порядку спільних дій у разі
Мураль Р.М.
виникнення пожежі, надзвичайної ситуації
Проведення перевірок стану організації внутрішньої,
За окремим
Шевченко О.В.
гарнізонної та караульної служб у підпорядкованих
планом
Мураль Р.М.
підрозділах
Участь у проведенні комплексної перевірки технічного
Листопад
Погорєлов Д.А.
стану системи централізованого оповіщення на міських та
позаміських пунктах управління цивільного захисту (у разі
залучення)
Участь у проведенні тренувань сил та засобів:
Погорєлов Д.А.
інформаційно-телекомунікаційної системи
Лютий, серпень
стаціонарних вузлів зв’язку
радіозв’язку польових вузлів зв’язку
Травень, жовтень
Проведення радіотренувань між екіпажами пошуковоЗа окремим
Погорєлов Д.А.
рятувальних повітряних суден та наземними аварійнопланом
рятувальними підрозділами Головного управління
з
удосконалення взаємодії під час проведення авіаційних
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робіт з пошуку і рятування у разі виникнення надзвичайних
ситуацій
Організація контролю за готовністю чергових сил
аварійно-рятувальних та пожежно-рятувальних підрозділів
Головного управління до дій за призначенням

9

пожежами в природних екосистемах;

11

За планом
проведення
раптових
перевірок

Здійснення комплексу організаційних та практичних
заходів з метою запобігання та реагування на надзвичайні
ситуації, пов’язані із:
загрозами осінньо-зимового періоду;
Листопад-лютий
негативним наслідкам у період сходження
пропуску повені;
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Мураль Р.М.
Коваль К.Є.
Шиман О.О.
Мураль Р.М.
Коваль К.Є.

криги та Лютий-травень
Квітень-вересень

загрозою або вчиненням терористичного акту
Впродовж року
Організація заходів із:
підвищення оперативної готовності та забезпечення Впродовж року
реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах
життєзабезпечення з проведенням командно-штабного
навчання і розгортанням пересувних пунктів управління та
життєзабезпечення;
відпрацювання спільних дій щодо організації гасіння
Квітень
пожеж у природних екосистемах з проведенням практичних
навчань (на базі одного з державних лісових господарств
області)
Виконання Плану заходів ДСНС з реалізації завдань, Впродовж року
визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від
11 липня 2013 р. № 547-р «Про затвердження плану заходів з
реалізації Концепції боротьби з тероризмом» (наказ ДСНС

Мураль Р.М.
Коваль К.Є.

Мураль Р.М.
Коваль К.Є.
Шиман О.О.
Шевченко В.В.
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від 23.09.2013 № 619)
Підготовка та надання до ДСНС інформації стосовно:
участі у заходах з антитерористичної діяльності та
Щомісяця до 5
державної охорони відповідно до наказу ДСНС від числа, наступного
11.10.2014 № 578 (форми 2/АТЦ та 2/УДО)
за звітним
Відпрацювання планів взаємодії із службами міст,
районів, районів у містах щодо порядку спільних дій у разі
виникнення пожежі, надзвичайної ситуації
Контроль організації
заходів
з підтвердження
кваліфікацій особами водолазного складу підпорядкованих
підрозділів у ВКК
Здійснення комплексу організаційних та практичних
заходів щодо забезпечення проведення водолазнорятувальних робіт.
Підготовка до проведення атестації та сертифікації
аварійно-рятувальної частини на водних об’єктах аварійнорятувального загону спеціального призначення
Підготовка та участь у проведенні спільних навчань
(тренувань) підрозділів Головного управління з органами
виконавчої влади щодо:
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру (місце проведення за рішенням
місцевих органів влади)
Перевірка готовності підпорядкованих підрозділів до
виконання завдань за призначенням, у тому числі за
сигналом “Збір-аварія”
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Мураль Р.М.
Шиман О.О.
Шевченко В.В.

Впродовж року

Мураль Р.М.
Коваль К.Е.

За окремим
планом

Мураль Р.М.
Коваль К.Є.
Сокол В.В.
Мураль Р.М.
Коваль К.Є.
Сокол В.В.
Мураль Р.М.
Коваль К.Є.
Сокол В.В.
Мураль Р.М.
Коваль К.Є.

Впродовж року
За окремим
графіком ДСНС
За окремим
рішенням
місцевих органів
влади
За окремим
планом

Мураль Р.М.
Шевченко В.В.
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Впродовж
1 кварталу

Мураль Р.М.
Коваль К.Є.
Шевченко В.В.
Сипало Т.Ю.

Підготовка та проведення навчально-методичних зборів

19
з:

20

21

особовим складом групи піротехнічних робіт частини
спеціального призначення аварійно-рятувального загону
спеціального призначення Головного управління
відповідальними за службову підготовку
Підготовка та проведення семінару з начальниками
державних пожежно-рятувальних загонів, державних
пожежно-рятувальних частин, аварійно-рятувального загону
спеціального призначення, загону технічної служби за
напрямками ресурсного забезпечення та з питань розвитку
матеріально технічної бази підрозділів (на базі загону
технічної служби)
Участь у проведенні навчально-методичних зборах із:
заступниками начальників територіальних органів
ДСНС з реагування на надзвичайні ситуації;
начальниками груп піротехнічних робіт територіальних
органів та підрозділів центрального підпорядкування ДСНС
керівним складом водолазно-рятувальних підрозділів
територіальних органів та підрозділів центрального
підпорядкування ДСНС
начальниками
хіміко-радіометричних
(хімікорадіологічних) лабораторій територіальних органів ДСНС
(на базі ГУ ДСНС в Одеській області)
працівниками режимно-секретних органів та підрозділів
спеціального зв’язку територіальних органів, підрозділів
центрального підпорядкування, навчальних закладів,
наукових установ (на базі Центру зв’язку та управління
ДСНС,
м. Переяслав-Хмельницький Київської області)

Серпень
Червень

За окремим
рішенням

Волошин І.М.
Мазур Р.П.
Загоруйко С.А.

Шевченко О.В.
Коваль К.Є.
Сипало Т.Ю.

Квітень

Третьяк В.П.

Травень

Рішняк Ю.В.
Гречка В.В.
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працівниками мобілізаційного напряму діяльності
територіальних
органів,
підрозділів
центрального
підпорядкування та навчальних закладів ДСНС (на базі
Центру зв’язку та управління ДСНС, м. ПереяславХмельницький Київської області)
питань проведення просвітницької роботи з населенням,
яке проживає в зонах спостереження атомних станцій
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого
2012 року № 58-р) із залученням представників ГУ(У) ДСНС
у
Волинській,
Запорізькій,
Дніпропетровській,
Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій, Херсонській
областях (на базі ГУ ДСНС у Миколаївській області)
медичними фахівцями територіальних органів і
підрозділів ДСНС з питань організації заходів медикобіологічного захисту населення та медичного забезпечення
особового складу ДСНС (на базі ГУ ДСНС у Вінницькій
області)
питань організації безпеки дорожнього руху з
начальниками
служби
безпеки
дорожнього
руху
територіальних органів, навчальних закладів, підрозділів
центрального підпорядкування ДСНС (на базі У ДСНС у
Волинській області)
керівниками підрозділів радіаційного та хімічного
захисту та спеціалістами, до повноважень яких належать
питання організації та здійснення радіаційного і хімічного
захисту населення і територій, територіальних органів і
підрозділів центрального підпорядкування ДСНС (на базі У
ДСНС у Сумській області та МЦШС, м. Ромни)
начальниками ЛЕК територіальних органів ДСНС (місце
проведення за уточненням)

Вересень

Дейнерович С.О.

Травень

Сугак А.О.

Вересень

Сугак А.О.

Березень

Федорцов С.Г.

Жовтень

Сугак А.О.

Вересень

Полуциганов Ю.В.
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Участь у проведенні семінарів з:
начальниками
управлінь
(відділів,
секторів)
ресурсного забезпечення територіальних органів, підрозділів
центрального підпорядкування та навчальних закладів
ДСНС (на базі Центру зв’язку та управління ДСНС, м.
Переяслав-Хмельницький Київської області)
керівниками юридичних служб територіальних
органів,
підрозділів
центрального
підпорядкування,
підприємств, установ та організацій сфери управління
ДСНС з метою підбиття підсумків стану організації
правової роботи в ДСНС
головами територіальних і функціональних рад ветеранів
Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби
цивільного захисту щодо організації музейної справи в
системі ДСНС (на базі ГУ ДСНС у Полтавській області)
Участь у стажуванні керівників юридичних служб
територіальних
органів,
підрозділів
центрального
підпорядкування, підприємств, установ та організацій сфери
управління ДСНС з метою активізації, вдосконалення
правової роботи, підвищення їх кваліфікації та рівня
правових знань, перевірки професійного рівня і ділових
якостей (місце проведення уточнюється)
Участь у спеціальному навчанні із залученням
формувань служби медицини катастроф та органів
управління і сил цивільного захисту щодо організації
аеромедичної евакуації постраждалих (місце проведення за
уточненням)
Участь у проведенні показових навчань з питань
цивільного захисту в областях (на базі одного з підприємств
за рішенням облдержадміністрації):
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Червень

Волошин І.М.

Вересень

Альохіна Н.І.

Жовтень

Кухарєв О.Є.
Чорногор В.В.

Згідно графіку

Альохіна Н.І.

Квітень

Мураль Р.М.
Коваль К.Є.

Шевченко О.В.
Червень, липень
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30

31
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Запорізька область
Проведення загальної перевірки наявності секретних
Січень
документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної
інформації з грифом секретності “Особливої важливості”,
“Цілком таємно” і “Таємно”
Проведення щоквартальних перевірок всіх вхідних та Квітень, липень,
підготовлених документів, а також інших матеріальних
жовтень
носіїв секретної інформації з грифом “Цілком таємно” і
“Таємно”, взятих на облік впродовж кварталу
Підготовка до проведення перевірки стану охорони
Березень
державної таємниці, організації та забезпечення безпеки
спеціальних видів зв’язку в Головному управлінні
Проведення мобілізаційних тижнів
Березень, травень,
вересень, грудень
Проведення планових перевірок підрозділів Головного
управління:
Жовтоводський міський відділ, 5 ДПРЗ
Лютий
Васильківський районний сектор, 55 ДПРЧ
Жовтень
Криворізький районний сектор, 23 ДПРЧ
Жовтень
Першотравенський міський відділ, 47 ДПРЧ
Червень
Петриківський районний сектор, 53 ДПРЧ
Квітень
Синельниківський міськрайонний відділ, 58 ДПРЧ
Квітень
Томаківський районний сектор, 56 ДПРЧ
Червень
Проведення перевірок підрозділів Головного управління
за напрямками службової діяльності:
Царичанський районний сектор, 24 ДПРЧ
Квітень
Павлоградське міськрайонне управління, 6ДПРЗ
Травень
Криничанський районний сектор, 65 ДПРЧ
Вересень
Межівський районний сектор, 59 ДПРЧ
Березень
Новомосковський міськрайонний відділ, 31 ДПРЧ, 49 ДПРЧ
Жовтень

4

Рішняк Ю.В.

Рішняк Ю.В.

Рішняк Ю.В.
Гречка В.В..
Дейнерович С.О.
Логвіненко І.В.
Шевченко О.В
Кудрявцев Д.Є.
Горбачов Е.В.
Волошин І.М.
Керівники
підрозділів
Логвіненко І.В.
Шевченко О.В
Кудрявцев Д.Є.
Горбачов Е.В.
Волошин І.М.
Керівники
підрозділів
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Організація та проведення службової підготовки
в підрозділах Головного управління

Упродовж
2017/2018
навчального року
Організація та проведення спортивних заходів
в
Згідно Планпідрозділах Головного управління. Участь у спортивних календаря ДСНС
заходах МВС та ДСНС
IV. Робота з персоналом та підготовка кадрів
Організація відбору кандидатів для вступу на навчання Січень-червень
до навчальних закладів цивільного захисту
Призначення випускників вищих навчальних закладів
Березень
цивільного захисту на посади в органах і підрозділах
Червень
Головного управління
для подальшого проходження
Грудень
служби
Формування кадрового резерву для призначення на вищі
Листопад
посади осіб середнього і старшого начальницького складу
служби цивільного захисту на 2018 рік
Проведення 1 туру
конкурсу «Кращий начальник Червень-липень
караулу» (на базі навчального пункту
аварійнорятувального загону спеціального призначення Головного
управління )
Участь у 2 турі конкурсу «Кращий начальник караулу»
ІІІ квартал
(місце проведення за рішенням ДСНС)
Проведення оглядів-конкурсів художньої самодіяльності Січень - квітень
серед особового складу органів і підрозділів Головного
управління
Розроблення Комплексного плану заходів щодо
Січень
попередження правопорушень за участю особового складу,
зміцнення дисципліни, збереження життя та здоров’я
персоналу на рік

4

Шевченко О.В
Мураль Р.М
Шевченко В.В.
Шевченко О.В
Мураль Р.М
Шевченко В.В.
Кухарєв О.Є.
Миршавка А.В.
Кухарєв О.Є.
Линнік Ю.Ю.
Кухарєв О.Є.
Данченко Є.М.
Шевченко О.В.
Шевченко В.В.
Шевченко О.В.
Шевченко В.В.
Кухарєв О.Є.
Данченко Є.М.
Кухарєв О.Є.
Данченко Є.М.
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Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу
дитячого малюнка «Рятувальник – професія героїчна» серед
дітей співробітників Головного управління
Розроблення
прогнозних показників державного
замовлення на підготовку фахівців, наукових та науковопедагогічних, робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів на 2018-2020 роки
Формування проекту державного замовлення ДСНС на
підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних,
робітничих
кадрів,
підвищення
кваліфікації
та
перепідготовку кадрів на 2018 рік

Січень-березень

Кухарєв О.Є.
Данченко Є.М.
Гречищева Д.В.
Кухарєв О.Є.
Шевченко О.В.
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Серпень

Листопад

Кухарєв О.Є.

V. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
Розроблення заходів щодо забезпечення взаємодії
Під час
Шевченко О.В.
Головного управління з органами управління територіальної
коригування
Сугак А.О.
оборони відповідної зони територіальної оборони та
планів ЦЗ на
включення їх до плану цивільного захисту на особливий особливий період
період
Розроблення спільно з місцевими органами виконавчої
Шевченко О.В.
влади проектів:
Сугак А.О.
положень
про спеціалізовані
служби цивільного
Березень
захисту та територіальні формування цивільного захисту;
плану
основних
заходів
цивільного
захисту
Січень
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на 2017 рік
Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади щодо:
своєчасної підготовки та розгляду питань техногенноЗа окремим
Кудрявцев Д.Є.
екологічної безпеки, захисту населення і території,
графіком
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на комісіях
ТЕБ та НС
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розроблення та затвердження регіональних програм із
забезпечення пожежної безпеки, а також внесення змін до
існуючих програм
підготовки (коригування) спільних організаційнорозпорядчих
документів
про
організацію
обміну
інформацією в разі виникнення надзвичайних ситуацій
Організація та вдосконалення взаємодії з обласними
спеціалізованими службами цивільного захисту з питань
інформаційної взаємодії при загрозі та виникненні
надзвичайних ситуацій на території області та
оперативного реагування на них
Підготовка та надання до Дніпропетровської обласної
ради, облдержадміністрації, зацікавлених служб та установ
оперативної інформації про надзвичайні ситуації і події,
які виникають на території області та про хід ліквідації
наслідків НС та подій
Проведення роз’яснювальної роботи в трудових
колективах, громадських організаціях, спілках щодо
публічності та відкритості в прийнятті рішень, визначенні
пріоритетних напрямків реалізації державної політики у
сфері відповідальності ДСНС

До затвердження
Впродовж року
(у разі потреби)

Кудрявцев Д.Є.
Шевченко О.В.

Впродовж року

Карленко А.В.

Щомісяця

Шевченко О.В.
Мураль Р.М.
Карленко А.В.
Начальники
підрозділів
Шевченко О.В.
Карленко А.В.

Щодня

Впродовж року
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Гречищева Д.В.
Кудрявцев Д.Є.

VI. Організаційно-управлінські та інші заходи, що забезпечують виконання покладених завдань та функцій
1
Організаційно-технічне
забезпечення
проведення Згідно з Планом
Логвіненко І.В.
засідань Колегії Головного управління
роботи Колегії
Захаренко О.В.
Підпорядковані
підрозділи
Головного
управління ( у
межах

18
1

2

3

2

Організація виконання в системі ДСНС Законів України Впродовж року
«Про звернення громадян» і «Про доступ до публічної
інформації» та забезпечення своєчасного розгляду
інформаційних запитів

3

Організація та проведення:
Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у Квітень-травень,
дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних вересень-грудень
навчальних закладах
районних (міських) та обласних етапів Всеукраїнського Квітень-вересень
фестивалю дружин юних пожежних
Громадської акції "Запобігти. Врятувати. Допомогти"
Впродовж року
Обласного етапу Всеукраїнської акції "Герой-рятівник Впродовж року
року"
VІІ Фестивалю героїко-патріотичної пісні серед осіб
Травень
рядового і начальницького складу, працівників органів і
підрозділів цивільного захисту ДСНС України, ветеранів та
пенсіонерів служби цивільного захисту
Створення та розміщення зовнішньої та внутрішньої
За окремим
реклами, спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у
планом
засобах масової інформації з основних напрямків
запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. Проведення
комплексу заходів разом із ЗМІ щодо попередження
надзвичайних ситуацій в залежності від сезону їх
виникнення:

4

4

повноважень)
Логвіненко І.В.
Захаренко О.В.
Підпорядковані
підрозділи
Головного
управління
(у межах
повноважень)
Логвіненко І.В.
Кудрявцев Д.Є.
Шевченко О.В.
Гречищева Д.В.

Кухарєв О.Є.
Данченко Є.М.
Чорногор В.В
Логвіненко І.В.
Кудрявцев Д.Є.
Гречищева Д.В.
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19
1

5
6

7

8

9

10

2

3

попередження пожеж в екосистемах
правила поводження на воді
пожежна безпека в побуті
правила безпеки на льоду
правила безпеки при знаходженні вибухонебезпечних
предметів
Подання до ДСНС пропозицій до бюджетного запиту на
У визначений
наступний бюджетний рік
ДСНС термін
Подання до ДСНС на затвердження кошторису та плану
Впродовж 30
асигнувань
(або на погодження – плану використання календарних днів
бюджетних коштів, помісячного плану використання
після
бюджетних коштів)
затвердження
річного розпису
асигнувань на
2016 рік
Розробка
та
затвердження
планів
заходів
з
До 20 грудня
енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на
оплату комунальних послуг та енергоносіїв
Забезпечення
підрозділів
Головного
управління
За окремим
новітніми зразками матеріально-технічних цінностей різного
рішенням
призначення у межах коштів, передбачених Державним
бюджетом України на 2017 рік
Продовження
співробітництва
з
міжнародними Впродовж року
організаціями та представництвами іноземних країн щодо
реалізації пілотних проектів у сфері цивільного захисту та
залучення міжнародної технічної допомоги
Організація договірної роботи, проведення процедур Впродовж року
закупівель із застосуванням системи електронних закупівель
«Prozorro». Контроль за дотриманням вимог Закону України
від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі»

4

Горобець О.Я.
Горобець О.Я.

Волошин І.М.
Волошин І.М.
Горобець О.Я.
Волошин І.М.
Мазур Р.П.
Загоруйко С.А.
Волошин І.М.

5
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1

2

3

4

11

Організація та проведення технічного освідчення
(проведення вантажних випробувань, статичних та
динамічних навантажень) пожежних авто драбин
Розгляд на оперативних нарадах та зборах питань про
стан дотримання посадовими особами та підлеглими вимог
антикорупційного законодавства, причин і умов, що
спричиняють вчиненню правопорушень, пов'язаних із
корупцією
Проведення перевірок стану дотримання вимог
антикорупційного законодавства і проведення занятьтестувань з особовим складом у підпорядкованих
підрозділах Головного управління
Організація, підготовка та проведення в Головному
управлінні заходів щодо відзначення :
Міжнародного жіночого дня
Дня пожежної охорони
День перемоги над нацизмом у Європі
Дня державної служби
Дня Конституції України
Дня Незалежності України
Дня рятівника
Дня захисника України
Дня працівників гідрометеорологічної служби
Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

Раз на півроку

Волошин І.М.
Мазур Р.П.

Щомісяця

П’ятак В.В.

За окремим
планом

П’ятак В.В.

12

13

14

Начальник Головного управління
ДСНС України у Дніпропетровській області

8 березня
17 квітня
9 травня
23 червня
28 червня
24 серпня
17 вересня
14 жовтня
19 листопада
14 грудня

Кухарєв О.Є.
Керівники
підрозділів

А.А.Кульбач
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