Звіт
виконання Плану роботи Головного управління ДСНС України
у Дніпропетровській області за ІІ півріччя 2018 року
№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Стан виконання

І. Заходи функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
1
Виконання Плану основних заходів Кульбач А.А.
У визначені
Виконано. В межах повноважень
цивільного захисту на 2018 рік (в межах Логвіненко І.В.
Планом терміни Головного управління, у визначені
повноважень Головного управління)
Шевченко О.В
терміни, виконано План основних
Кудрявцев Д.Є.
заходів цивільного захисту на
Самостійні структурні
2018 рік. ДИРЕКТИВА
підрозділи ГУ(в межах
Лист від 20.12.2018 № 9401/12-18
повноважень)
на ОДА.
(Справа 12-09)
2
Виконання Плану заходів щодо Логвіненко І.В
У визначені
Виконано.
реалізації
Стратегії
реформування Самостійні структурні Планом терміни В межах повноважень Головного
системи
Державної
служби
з підрозділи Головного
управління, у визначені терміни,
надзвичайних ситуацій (розпорядження управління
виконується План заходів щодо
Кабінету Міністрів України від
25 (в межах повноважень)
реалізації Стратегії реформування
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

січня 2017 р. № 61-р. наказ ДСНС від
02.03.2017 № 132)
(в межах
повноважень
ГУ
ДСНС
у
Дніпропетровській області)

Надання методичної допомоги в
межах компетенції з питань організації
заходів цивільного захисту населення
об’єднаних територіальних громад, що
створюються відповідно до Закону
України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад»
4
Підготовка та надання до ДСНС
аналізу
роботи
щодо
діяльності
територіального органу ДСНС та
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ за
підсумками кварталу та року
5
Підготовка та надання в межах
повноважень інформаційних матеріалів
для розгляду під час засідання
регіональної комісії з питань ТЕБ і НС
запланованих питань
3

Горбачов Е.В.
Робоча група Головного
управління

Впродовж
півріччя

Начальники підрозділів

Логвіненко І.В.
Шевченко О.В.
Кудрявцев Д.Є.
Логвіненко І.В.
Шевченко О.В.
Кудрявцев Д.Є.
Горбачов Е.В.
Сугак А.О.
(структурні підрозділи
ГУ в межах
компетенції)

Щокварталу
до 5 числа
місяця,
наступного за
звітним
За графіком
проведення
засідань

Стан виконання

системи Державної служби з
надзвичайних ситуацій. Доповідні
записки про стан виконання
заходів Плану, підготовлені
відповідальними особами та надані
до сектору ПА та ДЗ
(Справа 12-09)
Виконано
Протягом І півріччя надана
методична допомога 8 об’єднаним
територіальним громадам

Виконано
Інформація на ДСНС направлена
за № 7490/07-18 від 03.10.2018
Виконано
Аналітичні матеріали до засідань
регіональної комісії з питань ТЕБ і
НС надавались своєчасно
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№
з/п

6

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Участь у проведенні штабних Шевченко О.В.
тренувань з органами управління та Сугак А.О.
силами цивільного захисту ланок Мураль Р.М.
територіальних
підсистем
єдиної
державної системи цивільного захисту (із
залученням органів з евакуації) щодо:
ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій у разі виникнення аварії:
на хімічно небезпечному об’єкті
виконання завдань у складних умовах
осінньо-зимового періоду

ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій на арсеналах, базах (складах)
озброєння,
ракет,
боєприпасів
і
компонентів ракетного палива, інших
вибухопожежонебезпечних
об’єктах
Збройних Сил України
7
Участь у навчально-методичних Сугак А.О.
зборах щодо організації та здійснення
заходів цивільного захисту з керівниками
підрозділів (працівниками) з питань
цивільного захисту
8
Вивчення стану організації та Шевченко О.В.
надання
методичної
допомоги
у Сугак А.О.
проведенні технічної інвентаризації
фонду захисних споруд цивільного
захисту Дніпропетровської обласної

Строк
виконання

ІІІ квартал

Стан виконання

Виконано
Штабне тренування з ліквідації НС
у разі виникнення аварії на
хімічно-небезпечному
об’єкті
проведено у рамках командноштабного тренування з органами
управління та силами ЦЗ ТП ЄДС
ЦЗ Дніпропетровської області (1618 жовтня).

Жовтень

За окремим
планом

Жовтень

Впродовж
півріччя

Виконано
Взято участь ( 24-25 жовтня 2018,
м. Миколаїв).
Виконано
Методична
допомога
у
проведенні
технічної
інвентаризації надається постійно.
Станом
на
01.10.2018
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з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

державної адміністрації
Участь в організації та проведенні
зборів щодо організації та здійснення
заходів цивільного захисту з керівниками
підрозділів (працівниками) з питань
цивільного
захисту
територіальної
підсистеми ЄДС ЦЗ
10
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)
11
Участь у заходах :
Міністерства оборони, Генерального
штабу Збройних Сил (командно-штабні
навчання, конференції, семінари тощо)
9

Шевченко О.В.
Сугак А.О.

Жовтень

Шевченко О.В.
Мураль Р.М.

Впродовж
півріччя

Шевченко О.В.
Мураль Р.М.
Сугак А.О.

За планом
Міноборони
За планом УДО

державної охорони органів державної
влади та посадових осіб
з
антитерористичної
діяльності
(навчання, тренування тощо)
операції
Об’єднаних
сил
із
забезпечення національної безпеки і

За планом АТЦ
при СБУ
За наказами
ДСНС

Стан виконання

проінвентаризовано 1134 захисних
споруд
Виконано
Взято участь ( 24-25 жовтня
2018, м. Миколаїв).

Виконано
Здійснено 133 залучення на
виявлення ВНП населенням та
знищено 618 од. ВНП

Виконано
Участь
у
навчаннях
з
територіальної
оборони
в
військовому
комісаріаті
(03.07.2018)
Виконано
Впродовж 2 півріччя взято
участь у 14 заходах державної
охорони органів державної влади
України та посадових осіб.
(Справа 01-05 «Накази з основної
діяльності Головного управління
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Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

оборони, відсічі та стримування збройної
агресії Російської Федерації на території
Донецької та Луганської областей

12

Забезпечення надання цілодобової
консультативної допомоги (у разі
звернень) внутрішньо переміщеним
особам в межах компетенції та сприяння
у вирішення проблемних питань через
відповідні територіальні органи влади,
громадські та волонтерські організації

Горбачов Е.В.
Шевченко О.В.
Гречищева Д.В.
Начальники підрозділів

Впродовж
півріччя
( до особового
розпорядження)

Стан виконання

ДСНС
України
у
Дніпропетровській області)
Впродовж 2 півріччя взято
участь:
- 1 командно-штабне навчання
(серпень)
1
тактико-спеціальних
навчаннях (серпень)
- у 1 засіданні координаційних
груп (серпень)
Впродовж 2 півріччя ГПР ЧСП
АРЗ СП Головного управління
ДСНС України у
Дніпропетровській області до
участі у заходах
антитерористичної операції на
території Донецької та Луганської
областей залучалось 2 рази з
травня по вересень.
Звернення не надходили
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Стан виконання

II. Заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям
1
Участь у заходах з контролю за Кудрявцев Д.Є.
До 15 грудня
Головне управління до перевірок
техногенною і пожежною безпекою Миджин О.Я.
не залучалось.
арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, Кондратинський С.О.
боєприпасів і компонентів ракетного Чірков А.Ф.
палива,
інших Ткач П.Є.
вибухопожежонебезпечних
об’єктів
Збройних Сил України, уточнення та
подання місцевим органам влади
розрахунків зон можливого ураження
внаслідок вибуху вибухонебезпечних
предметів,
які
зберігаються
на
зазначених об’єктах
2
Розроблення та здійснення комплексу Кудрявцев Д.Є.
Липень-жовтень Виконано
заходів щодо запобігання виникненню Миджин О.Я.
Головним управлінням ДСНС
пожеж в природних екосистемах
Кондратинський С.О.
України
у
Дніпропетровській
області, з метою запобігання
виникненню
пожеж
у
пожежонебезпечний
період
поточного
року
здійснено
комплекс
організаційних
та
практичних заходів направлених
на запобігання виникненню пожеж
у
лісових
масивах
та
на
сільськогосподарських угіддях.
Ініційовано та розглянуто
питання щодо запобігання та
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Стан виконання

протидії пожежам у природних
екосистемах області в 2018 році на
засіданні
Дніпропетровської
регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних
ситуацій
з
прийняттям конкретних рішень та
завдань, які поставлені міським
головам,
головам
райдержадміністрацій та головам
об’єднаних
територіальних
громад.
Головним
управлінням
спільно з Дніпропетровською
облдержадміністрацією
розроблено План заходів на
2018 рік з протидії пожежам у
лісових
масивах,
природних
заповідниках, на сільгоспугіддях,
інших земельних ділянках, який
затверджений протоколом від
27.04.2018 №13 Дніпропетровської
регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій.
Проведено огляд стану з
пожежами
у
природних
екосистемах на протязі 2017-2018
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Стан виконання

років на території області, та на
підставі
огляду
направлені
відповідні листи по забезпеченню
пожежної безпеки на відповідних
територіях
головам
районних
державних адміністрацій.
Прийнято участь у спільних
перевірках стану протипожежного
захисту
лісових
масивів,
готовності
лісогосподарських
підприємств,
інших
лісокористувачів, підпорядкованих
сил і засобів до своєчасного
виявлення та гасіння пожеж у
лісових
масивах
і
на
сільгоспугіддях
області,
забезпечення
належного
функціонування лісових пожежних
станцій, постів.
Проведені
комплексні
спеціальні навчання з органами
управління та силами цивільного
захисту
щодо
ліквідації
надзвичайних
ситуацій,
спричиненими
лісовими
пожежами.
За пожежонебезпечний період
підрозділами
ГУ
направлено

9
№
з/п

3

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Здійснення комплексу організаційних Миджин О.Я.
та практичних заходів направлених на Кондратинський С.О.
попередження
пожеж
під
час Начальники підрозділів
пожежонебезпечних весняно-літнього та
осінньо-зимового
періодів,
попередження травмування та загибелі
людей на пожежах. Підготовка аналізу
ефективності
вжитих
заходів,
інформаційних матеріалів

Строк
виконання

Впродовж
півріччя

Стан виконання

170 інформацій в органи влади, до
підприємств,
установ
тощо,
розміщено
у
газетах
127 матеріалів, висвітлено понад
1,5 тис. матеріалів (трансляцій) на
радіо та телебаченні, організовано
передачу
47
текстів
протипожежних застережень через
об’єктові радіовузли (залізничні та
автовокзали,
ринки
тощо),
проведено
241
рейд
з
представниками засобів масової
інформації, поліції та лісгоспів.
(Справа №№02-19, 02-32)
Виконано
Головним управлінням на
виконання розпорядження голови
облдержадміністрації
від
07.04.2016 № Р-155/0/3-16 “Щодо
запобігання виникнення пожеж у
пожежонебезпечний
період”
надано пропозиції для включення
в
план
основних
заходів
запобігання виникненню пожеж у
лісових
масивах
та
сільськогосподарських угіддях у
пожежонебезпечний період 2018
року,
який
затверджено
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№
з/п

4

Найменування заходу

Організація та проведення «круглих
столів» з обговорення проблемних
питань з дерегуляції підприємницької
діяльності, налагодження партнерських
стосунків між Головним управлінням
ДСНС України у Дніпропетровській

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Кудрявцев Д.Є.
Миджин О.Я.
Кондратинський С.О.
Чірков А.Ф.
Начальники підрозділів

Строк
виконання

За окремим
графіком

Стан виконання

Протоколом від 27.04.2018 № 13
Дніпропетровської
регіональної
комісії з питань техногенноекологічної
безпеки
і
надзвичайних ситуацій.
Головам
райдержадміністрацій направлено
листи
щодо
забезпечення
пожежної безпеки в природних
екосистемах
та
під
час
пожежонебезпечного
веснянолітнього періоду.
Підготовлено та направлено
до
структурних
та
підпорядкованих підрозділів ГУ
План
пожежно-профілактичних
заходів спрямованих на зменшення
кількості пожеж, випадків загибелі
та травмування людей на них під
час осінньо-зимового періодів
2017-2018 років.
(Справа №№02-19, 02-32)
Виконано
На виконання наказу ДСНС від
29.10.2018 №623 «Про реалізацію
рішень Колегії ДСНС України від
23.10.2018 №12-14» та протоколу
за
результатами
проведення
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

області та суб’єктами господарювання

5

Проведення комплексу заходів щодо
подальшого контролю за приведенням у
належний
протипожежний
та
техногенний стан об’єктів державної
власності,
що
мають
стратегічне

Кудрявцев Д.Є.
Миджин О.Я.
Кондратинський С.О.
Чірков А.Ф.
Бобрік І.О.

За окремим
планом

Стан виконання

наради
від
12.10.2018
до
структурних та підпорядкованих
підрозділів Головного управління
направлено відповідне доручення
щодо
виконання
зазначених
заходів.
20
листопада
у
Дніпропетровській обласній раді
відбулась нарада у форматі
«круглого столу» за темою:
«Вимоги інспекції – європейські
підходи»
за
участі
голови
Дніпропетровської обласної ради
Гліба
Пригунова,
першого
заступника
голови
Дніпропетровської
облдержадміністрації
Олега
Кужмана,
представників
Головного
управління
ДСНС
України
у
Дніпропетровській
області та Державної регуляторної
служби, підприємців, громадських
організацій.
Виконано
Проведені планові заходи на
об’єктах державної власності, що
мають стратегічне значення для
економіки
і
безпеки
держави
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

значення для економіки і безпеки Руско А.С.
держави (постанова Кабінету Міністрів
України від 4 березня 2015 р. № 83), а
також об’єктів їх життєзабезпечення

6

Підготовка та надання до ДСНС Кудрявцев Д.Є.
інформації щодо включення до Переліку Миджин О.Я.
суб’єктів
господарювання,
які Бобрік І.О.
підлягають
плановим
заходам
державного нагляду (контролю) у 2019
році

Забезпечення розроблення та подання
до ДСНС пропозицій до річного плану
ДСНС щодо здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері ліцензування
на 2019 рік
8
Контроль за станом пожежної та
техногенної безпеки об’єктів і територій
при проведенні політичних, громадських,
релігійних, спортивних та інших масових
заходів
7

Кудрявцев Д.Є.
Миджин О.Я.
Білицький А.А.
Кудрявцев Д.Є.
Миджин О.Я.
Кондратинський С.О.

До 1 серпня

До 1 листопада

Впродовж
півріччя

Стан виконання

(постанова
Кабінету
Міністрів
України від 4 березня 2015 р. № 83),
а
також
на
об’єктах
їх
життєзабезпечення згідно річного
плану
перевірок
суб’єктів
господарювання на 2018 рік
Виконано
Підготовлено та направлено до
Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціям ДСНС
Перелік суб’єктів господарювання
для формування Плану здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
на
2019
(вих. №4576/06-18 від 14.06.2018)
(Справа №02-12)
Виконано
Інформація н ДСНС направлена
(вих. №7198/04-18 від 21.09.2018)
(Справа № 04-10)
Виконано
Розроблено відповідні заходи
щодо забезпечення пожежної та
техногенної безпеки у місцях
(об’єктах), які задіяні під час
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Стан виконання

підготовки
та
проведення
політичних,
громадських,
релігійних, спортивних та інших
масових
заходів.
Проведено
позапланові перевірки релігійних
установ
та
організовано
чергування особового складу під
час
проведення
громадських,
релігійних, спортивних та інших
масових заходів.
(Справа №02-13)
9

Проведення комплексу заходів щодо
забезпечення
належного
стану
протипожежної та техногенної безпеки:
у період відзначення державних та
релігійних свят
сільськогосподарських підприємств та
господарств
у
місцях
збирання,
перероблення і зберігання врожаю,
заготівлі
кормів,
хлібоприймальних
підприємств та їх готовності до
прийняття і зберігання зернових культур
урожаю 2018 року

Кудрявцев Д.Є.
Миджин О.Я.
Кондратинський С.О.
Чірков А.Ф.

Впродовж
півріччя
Липень-серпень

Виконано
З метою недопущення пожеж на
об’єктах
агропромислового
комплексу у період посівної
кампанії, збирання врожаю, ранніх
зернових культур та в місцях
зберігання
продукції
врожаю
Головним
управлінням
затверджено
План
основних
заходів з організації забезпечення
пожежної
безпеки
сільськогосподарських об’єктів під
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Стан виконання

час збирання врожаю ранніх
зернових культур у 2018 році.
Відповідно до розпорядження
голови облдержадміністрації від
07.04.2016 № Р-155/0/3-16 “Щодо
запобігання виникнення пожеж у
пожежонебезпечний
період”
розроблено деталізований План
основних заходів запобігання
виникненню пожеж у лісових
масивах та сільськогосподарських
угіддях у пожежонебезпечний
період
2018
року,
який
затверджений протоколом від
27.04.2018 №13 Дніпропетровської
регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій.
Протягом
червня-серпня
поточного року інспекторським
складом
структурних
та
підпорядкованих
підрозділів
Головного
управління
проводились
заходи
щодо
попередження виникнення пожеж і
надзвичайних
ситуацій,
дотримання вимог законодавства у
сфері пожежної та техногенної
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Стан виконання

безпеки
з
керівництвом
і
працівниками зерноприймальних,
сільськогосподарських
підприємств
та
господарств,
задіяних у збиранні, переробленні і
зберіганні
врожаю,
заготівлі
кормів.
Під час зазначених заходів
керівникам сільгосппідприємств
до
виконання
листами
запропоновано понад 4 тис.
протипожежних заходів, з яких
50% залишаються не виконаними.
За пожежонебезпечний період
підрозділами
ГУ
направлено
170 інформацій в органи влади, до
підприємств,
установ
тощо,
розміщено
у
газетах
127 матеріалів, висвітлено понад
1,5 тис. матеріалів (трансляцій) на
радіо та телебаченні, організовано
передачу
47
текстів
протипожежних застережень через
об’єктові радіовузли (залізничні та
автовокзали,
ринки
тощо),
проведено
241
рейд
з
представниками засобів масової
інформації, поліції та лісгоспів.
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Стан виконання

(Справа №02-19)
на об’єктах суб’єктів господарювання,
зимового
та
літнього відпочинку
громадян, у тому числі дітей у період
масового відпочинку населення

Грудень

Виконано
На
виконання
доручення
ДСНС від 25 квітня 2018 року
№02-5932/261, голови ОДА від
23 квітня 2018 року №3855/0/1-18
та з метою належної організації
літнього
відпочинку
та
оздоровлення громадян, у тому
числі дітей, Головним управлінням
впродовж травня 2018 року
організовано перевірки 34 об’єктів
відпочинку та оздоровлення, з них
20 - об’єкти відпочинку та
оздоровлення
дітей.
За
результатами
перевірок
керівникам об'єктів до виконання
запропоновано
420
протипожежних заходів, із них 276
є невиконаними з попередніх
приписів.
За порушення правил пожежної
безпеки
до
адміністративної
відповідальності
притягнуто
16 посадових осіб. Про результати
перевірок об’єктів відпочинку
поінформовано
управління
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Стан виконання

цивільного
захисту
облдержадміністрації
(вих. №4222/02-18 від 01.06.2018).
(Справа №02-04)
у закладах освіти та їх готовності до
2017/2018 навчального року

Липень-серпень

Виконано
З метою перевірки готовності
до 2017/2018 навчального року
Головним
управлінням
організовано
перевірки
1750
закладів
освіти.
За
результатами
перевірок
запропоновано
15808
протипожежних та техногенних
заходів з яких 10444 (66,1%)
порушень не усунуто протягом
попередніх років При цьому,
виконуються у більшості випадків
заходи,
які
не
потребують
матеріальних
витрат
та
не
впливають
на
підвищення
протипожежного захисту об’єктів.
За
результатами
перевірки
підготовлено
інформацію
Департаменту освіти і науки
Дніпропетровської області.
(Справа №02-16)
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Стан виконання

Виконано
Звіт про перевірку об’єктів
підпорядкованих
Державній
фіскальній службі, направлено до
ДСНС листом від 15.08.2018
№6294/03-18.
(Справа 02-21)
Виконано
Структурними
та
підпорядкованими
підрозділами
Головного управління постійно
надається методичної допомога
місцевим
органам виконавчої
влади і місцевого самоврядування
щодо створення та належного
функціонування
місцевої
пожежної охорони, добровільних
пожежних команд (дружин), служб
пожежної безпеки в асоціаціях,
корпораціях, об’єднаннях.
(Справи №№02-04,02-05)

10

Проведення комплексних перевірок Кудрявцев Д.Є.
стану організації роботи з питань Миджин О.Я.
пожежної і техногенної безпеки та
цивільного захисту:
Державна фіскальна служба

Серпень

11

Надання методичної допомоги щодо Кудрявцев Д.Є.
створення
та
належному Миджин О.Я.
функціонуванню місцевої пожежної Кондратинський С.О.
охорони,
добровільних
пожежних
команд (дружин), служб пожежної
безпеки в асоціаціях, корпораціях,
об’єднаннях тощо

Впродовж
півріччя

12

Проведення перевірок районних, Кудрявцев Д.Є.
міських державних адміністрацій та Миджин О.Я.
органів місцевого самоврядування щодо Чірков А.Ф.
виконання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з питань
техногенної та пожежної безпеки,
цивільного захисту:
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№
з/п

Найменування заходу

Комплексні:
Криничанська РДА

Межівська РДА

Царичанська РДА

Контрольні:
м. Кам'янське

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Жовтень
(перенесено на
листопад)

Стан виконання

Виконано
З 29 листопада по 07 грудня
проведено комплексну перевірку
Криничанської
РДА
за
результатами
перевірки
стан
готовності «обмежено відповідає
вимогам».
(Справа № 03-06)

Вересень

З 20 по 31 вересня здійснено
перевірку Межівської РДА. За
результатами
перевірки
стан
готовності «обмежено готова»
(Справа № 03-06)

Жовтень
(перенесено на
грудень)

З 13 грудня по 27 грудня
здійснюється комплексна перевірка
Царичанської РДА.
(Справа № 03-06)

Листопад

З 22 листопада по 28 листопада
проведено контрольну перевірку
виконавчого комітету Кам’янської
міської ради, за результатами
перевірки
стан
готовності
«обмежено відповідає вимогам»
(Справа № 03-06)
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№
з/п

Найменування заходу

Криворізька РДА

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Стан виконання

Липень

Виконано
З 31 липня по 06 серпня
здійснено перевірку Криворізької
РДА. За результатами перевірки
стан готовності «обмежено готова»
(Справа № 03-06)
Виконано
З 21 серпня по 31 серпня здійснено
перевірку Новомосковської РДА.
За результатами перевірки стан
готовності «обмежено готова»
(Справа № 03-06)
Виконано
З 27 серпня по 7 вересня
здійснено перевірку Софіївської
РДА. За результатами перевірки
стан готовності «обмежено готова»
(Справа № 03-06)

Серпень
Новомосковська РДА

Серпень
Софіївська РДА

ІІІ. Підготовка та підвищення готовності органів та підрозділів цивільного захисту до дій за призначенням
1
Проведення
перевірки
стану Шевченко О.В.
Липень-жовтень Виконано
утримання джерел протипожежного Кушнірук О.В.
Виконано
водопостачання та інформування ДСНС
Згідно
наказу
Головного
про її результати
управління ДСНС України у
Дніпропетровській
області
від
09.01.2018 № 10 «Про порядок
утримання, обліку та перевірки
технічного
стану
джерел
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№
з/п

Найменування заходу

Уточнення:
Плану протидії загрозам і реагування
на
надзвичайні
ситуації
осінньозимового періоду
3
Проведення
перевірок
стану
організації внутрішньої, гарнізонної та
караульної служб у підпорядкованих
підрозділах
4
Участь у проведенні тренувань сил та
засобів:
- інформаційно-телекомунікаційної
системи стаціонарних вузлів зв'язку;
- радіозв’язку
польових
вузлів
зв’язку
2

5

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Шевченко О.В.
Мураль Р.М.
Сугак А.О.

Строк
виконання

Вересень

Шевченко О.В.
Мураль Р.М.
Кушнірук О.В.

За окремим
планом

Погорєлов Д.А.

Серпень

Виконання заходів і створення Погорєлов Д.А.
комплексної системи захисту інформації
в інформаційних та інформаційнотелекомунікаційних системах

Жовтень

Впродовж
півріччя

Стан виконання

зовнішнього
протипожежного
водопостачання у 2018 році» у
період з 1 вересня по 31 жовтня
організована
перевірка
стану
протипожежного водопостачання.
Виконано
Уточнено план протидії загрозам
і реагування на надзвичайні ситуації
осінньо-зимового періоду
Виконано
Продовж 2 півріччя здійснено
раптові та контрольні перевірки
згідно окремого графіку
Виконано
30 серпня 2018 року взято участь у
тренуванні
сил
та
засобів
інформаційно-телекомунікаційної
системи стаціонарних вузлів зв'язку.
16-19 жовтня 2018 року взято
участь у тренуванні сил та засобів
радіозв'язку польового вузла зв'язку
(Справа 15-08)
Виконано
Триває робота щодо створення
КСЗІ в ІТС класу “3”, призначеної
для обробки відкритої інформації, що
є власністю держави. На даний час

22
№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

6

Відпрацювання з особовим складом Погорєлов Д.А.
екіпажів
радіостанцій
практичних
навичок роботи по розгортанню та роботі
на засобах зв’язку

7

Організація контролю за готовністю Шевченко О.В.
чергових сил аварійно-рятувальних та Мураль Р.М.
пожежно-рятувальних
підрозділів Кушнірук О.В.
Головного управління до дій за
призначенням

8

Здійснення
комплексу Мураль Р.М.
організаційних та практичних заходів з Коваль К.Є.
метою запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації, пов’язані із:
пожежами в природних екосистемах;
загрозою
або
вчиненням
терористичного акту

Строк
виконання

Стан виконання

технічне завдання на коригуванні
Виконано
Щочетверга проведено відпрацюЗа окремим
вання нормативів з позаштатними
планом
екіпажами Р-142 Н 1, 3, 6, 8 ДПРЗ, 28
ДПРЧ, АРЗ СП Головного управління
За планом
Виконано
проведення
Згідно
окремого
плану
раптових
здійснюються перевірки готовності
перевірок
чергових сил аварійно-рятувальних
та
пожежно-рятувальних
підрозділів Головного управління
до дій за призначенням
Виконано
Липень-вересень
Протягом
2
півріччя
Впродовж
продовжувалося
здійснення
півріччя
комплексу заходів направлених на
протидію пожежам в природних
екосистемах.
Впродовж 2 півріччя вззято
участь:
- 1 командно-штабне навчання
(серпень)
1
тактико-спеціальних
навчаннях (серпень)
- у 1 засіданні координаційних
груп (серпень)

23
№
з/п

Найменування заходу

Організація заходів із:
підвищення оперативної готовності
та
забезпечення
реагування
на
надзвичайні
ситуації
на
об'єктах
життєзабезпечення
з
проведенням
командно-штабного
навчання
і
розгортанням
пересувних
пунктів
управління та життєзабезпечення;
10
Виконання в межах повноважень
Плану заходів ДСНС з реалізації завдань,
визначених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2013 р.
№ 547-р «Про затвердження плану
заходів з реалізації Концепції боротьби з
тероризмом» (наказ ДСНС від 23.09.2013
№ 619)
9

11

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Шевченко О.В.
Мураль Р.М.
Волошин І.М.
Сокол В.В.

Мураль Р.М.
Коваль К.Є.
Шиман О.О.
Шевченко В.В.

Підготовка та надання до ДСНС Мураль Р.М.
інформації стосовно:
Шиман О.О.
визначених Переліком ризиків, загроз Шевченко В.В.
та
відомостей
для
термінового
інформування, ускладнення соціальнополітичної ситуації в державі, особливо
на території східних областей, а також
випадків участі іноземних громадян у
збройному протистоянні на тимчасово
окупованих територіях, що належать
Україні

Строк
виконання

Стан виконання

Виконано
Впродовж
16-18.10.2018 прийнято участь у
півріччя
командно-штабному навчанні з
органами управління та силами
цивільного захисту територіальної
підсистеми
єдиної
державної
системи
цивільного
захисту
Дніпропетровської області
Впродовж
Виконано
півріччя до 25
Головним управлінням у 2
листопада
півріччі заходи плану виконані у
повному обсязі, звіт направляється 1
раз
у грудні (Справа 08-11
«Листування з ДСНС з основних
питань діяльності) (на ОДА від
13.11.2018 №8447/08-18, на ДСНС
від 21.11.18 №8651/08-18
Виконано
Щочетверга до
Головним управлінням у 2
16:00
півріччі заходи плану виконані у
повному обсязі, направлено звіти до
ДСНС України щочетверга (Справа
08-11 «Листування з ДСНС з
основних питань діяльності)

24
№
з/п

Найменування заходу

Строк
виконання

Стан виконання

участі у заходах з антитерористичної
діяльності
та
державної
охорони
відповідно до наказу ДСНС від
11.10.2014 № 578 (форми 2/АТЦ та
2/УДО)

Щомісяця до 5
числа,
наступного за
звітним

підвищення в межах компетенції
антитерористичного захисту об’єктів
інфраструктури міст Дніпро (доручення
ДСНС від 07.07.2015 № В-193)

Щокварталу
Виконано
до 25 числа
Звіт щодо підвищення в межах
останнього
компетенції
антитерористичного
місяця кварталу захисту об’єктів інфраструктури
міст Дніпро (доручення ДСНС від
07.07.2015 № В-193) у 3 кварталі
надано 26.09.2018 № 7270/08-18
від .12.2018 № /08-18
Впродовж
Виконано
півріччя
Впродовж 2 півріччя заходи
виконані в повному обсязі.

Відпрацювання планів взаємодії із
службами міст, районів, районів у містах
щодо порядку спільних дій у разі
виникнення
пожежі,
надзвичайної
ситуації
13
Контроль організації заходів з
підтвердження кваліфікацій особами
водолазного
складу
аварійнорятувального
загону
спеціального
призначення у ВКК
12

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Мураль Р.М.
Коваль К.Є.

Мураль Р.М.
Коваль К.Є.
Сокол В.В.

За окремим
планом

Виконано
Звіт щодо участі у заходах з
антитерористичної діяльності та
державної
охорони
надається
щомісячно до 5 числа згідно табелю
термінових донесень до ДСНС.
(Справа 08-11 «Листування з ДСНС
з основних питань діяльності)

Виконано
Протягом 25-26.10.2018 відбулося
засідання
ВКК
НАЦЗУ
з
підтвердження кваліфікацій особами
водолазного складу ВРГ АРЧ АРЗ
СП Головного управління
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№
з/п

Найменування заходу

Здійснення
комплексу
організаційних та практичних заходів
щодо
забезпечення
проведення
водолазно-рятувальних робіт
15
Підготовка до проведення атестації
та сертифікації водолазно-рятувальних
груп
аварійно-рятувальної
частини
аварійно-рятувального
загону
спеціального призначення
16
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)
17
Перевірка
готовності
підпорядкованих
підрозділів
до
виконання завдань за призначенням, у
тому числі за сигналом “Збір-аварія”
14

18

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Мураль Р.М.
Коваль К.Є.
Сокол В.В.

Впродовж
півріччя

Стан виконання

Виконано
Заходи виконано
обсязі.

у

повному

Мураль Р.М.
Коваль К.Є.
Сокол В.В.

За окремим
Протягом 2 півріччя заходи не
графіком ДСНС проводились.

Мураль Р.М.
Коваль К.Є.

За окремим
Виконано
рішенням
З 16-18 жовтня 2018 року взято
місцевих органів участь
у
командно-штабному
влади
навчанні з органами управління та
силами
цивільного
захисту
територіальної підсистеми єдиної
державної
системи
цивільного
захисту Дніпропетровської області
За окремим
Виконано
планом
Перевірка
готовності
підпорядкованих
підрозділів
Головного управління до виконання
завдань за призначенням за сигналом
«Збір-аварія» здійснювалося під час
раптових перевірок

Мураль Р.М.
Шевченко В.В.

Підготовка та проведення навчально- Мураль Р.М.
методичних зборів з:
Коваль К.Є.
особовим
складом
групи Шевченко В.В.

Впродовж
ІV кварталу

Виконано у 1 квартал 2019 року

26
№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

піротехнічних
робіт
частини
спеціального призначення аварійнорятувального
загону
спеціального
призначення Головного управління
відповідальними
за
службову
підготовку
19

Участь у проведенні навчальнометодичних зборів з:
керівним складом
оперативно- Кушнірук О.В.
координаційних центрів територіальних
органів
ДСНС щодо
підвищення
готовності оперативно-координаційних
центрів до дій у разі
виникнення
надзвичайних
ситуацій
своєчасного
інформування у системі ДСНС на базі
Центру
зв’язку та управління (м.
Переяслав-Хмельницький,
Київська
область)
начальниками груп піротехнічних Сокол В.В.
робіт
територіальних
органів
та
підрозділів
центрального
підпорядкування
ДСНС
(на
базі
Навчального центру ОРС ЦЗ, с. Ватутіне
Харківської області)
начальниками лікарсько-експертних Полуциганов Ю.В.
комісій територіальних органів ДСНС

Стан виконання

Навчально-методичні збори з
відповідальними
за
службову
підготовку не проводились (не
передбачено
нормативними
документами)
11-13 липня

Виконано
Взято
участь
у
проведені
навчально-методичних навчань у
м.
Переяслав-Хмельницький,
Київська область

ІV квартал

Виконано
Взято участь у
навчальнометодичних зборах у Харківській
області
з
начальниками
груп
піротехнічних робіт

Вересень

Виконано
З 26 - 28 вересня взято участь у

27
№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

(місце за уточненням)
фахівцями з охорони праці органів і
підрозділів служби цивільного захисту,
навчальних
закладів,
підприємств,
установ та організацій сфери управління
ДСНС (місце за уточненням)
начальниками
підрозділів
телекомунікацій
та
інформаційних
технологій, центрів телекомунікацій та
інформаційних
технологій
територіальних органів і підрозділів
центрального підпорядкування ДСНС (на
базі Центру зв’язку та управління ДСНС,
м. Переяслав-Хмельницький Київської
області)
керівниками
медичних
служб
(закладів
охорони
здоров’я)
територіальних органів і підрозділів
ДСНС з питань медичного забезпечення
особового складу ДСНС та організації
заходів медико-біологічного захисту
населення (на базі У ДСНС
у
Чернівецькій області)
спеціалістами
територіальних
органів ДСНС, до повноважень яких
належать
питання
організації
та

Стан виконання

проведенні
навчально-методичних
зборів м. Одеса
Ткаченко В.А.

Жовтень

Виконано
З 29листопада по 1 грудня
2018 року взято участь. м. Полтава

Погорєлов Д.А.

Серпень

Виконано
6-9 серпня 2018 року взято
участь у проведенні навчальнометодичних зборів у м. ПереяславХмельницький, Київська область

Дороніна О.М.

Вересень

Виконано
Взято участь у навчальнометодичних зборах з 19-21 у м.
Чернівці

Сугак А.О.

Жовтень

Виконано
Взято участь (14-15 листопада
2018, м. Тернопіль)

28
№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

здійснення радіаційного і хімічного
захисту населення і територій, та
керівниками підрозділів радіаційного та
хімічного
захисту
підрозділів
центрального підпорядкування ДСНС (на
базі
У ДСНС у Тернопільській
області)
20
Участь у проведенні семінарів з:
Альохіна Н.В.
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
21
Участь у стажуванні керівників Альохіна Н.І.
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)
22
Участь у проведенні:
Логвіненко І.В.
командно-штабних
навчань
з Шевченко О.В.

Строк
виконання

ІІІ квартал

Стан виконання

Виконано
Взято участь у травні 2018 року,
м. Київ

Згідно графіку Виконано
Взято участь у стажуванні
вересні 2018 року. М. Запоріжжія

Липень

Виконано
Командно-штабні

у

навчання

29
№
з/п

Найменування заходу

органами
управління
та
силами
цивільного
захисту
територіальних
підсистем єдиної державної системи
цивільного захисту (з визначенням стану
готовності
до вирішення
завдань
цивільного захисту):
Дніпропетровська область

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Горбачов Е.В.
Кудрявцев Д.Є.
Волошин І.М
Керівники підрозділів

штабного тренування з органами
управління цивільного захисту єдиної
державної системи цивільного захисту
щодо переведення єдиної державної
системи цивільного захисту з режиму
функціонування в мирний час на режим
функціонування в особливий період
(місце за уточненням)
тренувань з органами управління та
силами цивільного захисту щодо дій у
разі виникнення надзвичайної ситуації
на арсеналах, базах зберігання (складах)
озброєння Збройних Сил України,
атомних
електростанціях
та
гідроспорудах
Дніпровського
та
Дністровського каскадів
23
Проведення мобілізаційних тижнів
Дейнерович С.О.

Стан виконання

проведено
2018року

на

16-18

жовтня

ІV квартал

За окремим
графіком

Вересень,
Грудень

Виконано
Проведено у жовтні наказ М52

30
№
з/п

Найменування заходу

24

Проведення
планових
перевірок
підрозділів Головного управління:
Дніпровське МУ, 8 ДПРЗ
Петропавлівський районний сектор,
57 ДПРЧ

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Логвіненко І.В.
Шевченко О.В
Кудрявцев Д.Є.
Горбачов Е.В.
Волошин І.М.

Солонянський
районний
сектор,
58 ДПРЧ
25
Проведення перевірок підрозділів Логвіненко І.В.
Головного управління за напрямками Шевченко О.В
службової діяльності:
Кудрявцев Д.Є.
Васильківський районний сектор, 55 Горбачов Е.В.
ДПРЧ
Волошин І.М.
Керівники підрозділів
Криворізький районний сектор, 23 ДПРЧ

26

Організація та проведення службової Шевченко О.В
підготовки в підрозділах Головного Мураль Р.М
управління
Шевченко В.В

Строк
виконання

Листопад
Вересень

Стан виконання

Виконано
Здійснено перевірку
2018 року, акт від
№8398/10-18
Виконано
Здійснено перевірку
2018 року, акт
від
№ 8668/04-18

у вересні
12.11.2018
у жовтні
22.11.2018

Жовтень

Жовтень

Жовтень

Виконано
Здійснено перевірку у жовтні
2018 року, акт від 08.11.2018
№ 8344/02-18

Виконано
Здійснено перевірку акт від
08.11.2018 № 8344/02-18
Упродовж
Виконано
2017/2018
Проводиться згідно навчального
навчального року плану. Перевірка організації
службової підготовки у підрозділів
ГУ проведено з 29.10.18 по 16.11.18.

31
№
з/п

27

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Організація
та
проведення Шевченко О.В
спортивних заходів
в підрозділах Мураль Р.М
Головного управління.
Участь
у
спортивних заходах МВС та ДСНС

Підготовка огляду стану охорони Ткаченко В.А.
праці та виробничого травматизму в
органах і підрозділах ГУ (У) ДСНС за
підсумками кварталу та року, надання до
ДСНС відповідного огляду та пропозицій
щодо
профілактики
виробничого
травматизму серед особового складу і
працівників
29
Забезпечити виконання Плану Ткаченко В.А.
основних заходів Головного управління Начальники
ДСНС України у Дніпропетровській підрозділів
області спрямованих на підвищення
ефективності роботи з охорони праці у
2018 році
28

Строк
виконання

Стан виконання

Згідно Планкалендаря ДСНС

Виконано
Участь у:
- змаганнях з волейболу серед
команд східної зони України
(08-09листопада);
- чемпіонаті зі стрільби
(09 листопада)
- змаганнях з мініфутболу ( 06
грудня);
- змаганні з настільного тенісу
області (11 грудня)
- змаганні з настільного тенісу серед
силових структур (14 грудня)
Щокварталу до
Виконано
10 числа
Інформацію надано до ДСНС
останнього
України по ВТ-1 – від 04.10.2018
місяця кварталу № 7513/20-18 (Справа 20-08)
ПоВЕ-2
–
від
04.10.2018
№ 7511/20-18
(Справа 20-09)
Впродовж
ІІ півріччя

Виконано:
02.07.2018 Томаківський РС та
56ДПРЧ
20.09.2018 Петропавлівський РС та
57ДПРЧ
(Справа 20-06 )

32
№
з/п

30

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Організація та здійснення заходів Шевченко О.В.
щодо ліцензування закладів охорони Дороніна О.М.
здоров’я територіальних органів та
підрозділів ДСНС на провадження ними
господарської діяльності з медичної
практики (лист ДСНС від 10.10.2017
№ 02-14272/162)

Строк
виконання

Стан виконання

Впродовж
півріччя

Виконано
Наказом МОЗ України №1043
від 01.06.2018 «Про ліцензування
медичної
практики»
видано
ліцензію
на
впровадження
господарської
діяльності
з
медичної
практики
за
спеціальністю
медицина
невідкладних
станів,
пункту
охорони
здоров’я
аварійнорятувального загону спеціального
призначення
Головного
управління
(Справа 19-02)

IV. Робота з персоналом та підготовка кадрів
1
Проведення
1
туру
конкурсу Шевченко О.В.
Липень
«Кращий начальник караулу» (на базі Мураль Р.М.
навчального
пункту
аварійнорятувального
загону
спеціального
призначення Головного управління )

2

Участь у 2 турі конкурсу «Кращий Шевченко О.В.
начальник караулу»
Мураль Р.М.
(місце проведення за рішенням ДСНС)

ІІІ квартал

Виконано
З 23.05.2018 по 22.06.2018 на базі
навчального пункту
аварійнорятувального загону спеціального
призначення ГУ відбувся1 тур
конкурсу «Кращий начальник
караулу» (Справа 08-16)
Виконано
10-12 вересня 2018 року на базі
ВПУ
Львівського
Державного
університету
безпеки
життєдіяльності (м. Вінниця)
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

3

Призначення випускників вищих Кухарєв О.Є.
навчальних закладів цивільного захисту Линнік Ю.Ю.
на посади до Головного управління для
подальшого проходження служби

4

Формування
та
подання
на
затвердження на 2019 рік кадрового
резерву осіб начальницького складу
служби цивільного захисту, що входять
до номенклатури посад, призначення на
які і звільнення з яких проводиться
наказом ДСНС, Головного управління
(наказ МВС від 29.10.2014
№ 1153,
зареєстрований
в
Мін’юсті
від
14.11.2014 за № 1450/26227)
Підготовка щоквартальних оглядів
стану роботи із зміцнення дисципліни,
дотримання правопорядку та результатів
перевірок з опрацюванням додаткових
заходів з попередження порушень
дисципліни
і
законності
в
підпорядкованих підрозділах

5

Строк
виконання

Грудень

Кухарєв О.Є.
Линнік Ю.Ю.
Данченко Є.М.

Листопад

Кухарєв О.Є.
Данченко Є.М.

Липень,
жовтень

Стан виконання

(Справа 08-16)
Виконано
Випускники вищих навчальних
закладів цивільного захисту
призначені на посади до Головного
управління для подальшого
проходження служби
Наказ Головного управління
від 11.06.2018 №238
(Справа 11-06)
Виконано
Лист Головного управління від
14.11.2018 №8476/11-18
(Справа 11-17)

Виконано
Підготовлено огляд стану роботи
із зміцнення дисципліни, дотримання
правопорядку в підпорядкованих
підрозділах
(від04.07.20 № 5090/11-18)
(Справа 11-44)

34
№
з/п

6

7

8

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Визначення завдань
і ключових Линнік Ю.Ю.
показників
результативності,
ефективності та якості службової
діяльності у 2019 році державних
службовців категорій «В»
Проведення цільових перевірок стану
дисципліни і законності в підрозділах та Данченко Є.М.
надання
відповідної
практичної
допомоги
Проведення аналізу стану соціально- Данченко Є.М.
гуманітарної роботи за звітний період

Строк
виконання

Грудень

За окремим
планом
Листопад

9

Розроблення прогнозних показників Линнік Ю.Ю.
державного замовлення на підготовку Волков О.Ю.
фахівців, робітничих кадрів, підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів на
2019-2021 роки

Серпень

10

Формування проекту державного Волков О.Ю.
замовлення ДСНС на підготовку
фахівців, робітничих кадрів, підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів на
2019 рік

Листопад

Стан виконання

В підрозділах Головного
управління штатні посади
держслужбовців відсутні.
Виконано
Наказ ГУ ДСНС № 108 від
02.10.2018 року (Справа 11-17)
Виконано
Підготовлено та направлено на
підрозділи аналіз стану соціальногуманітарної роботи від 22.11.2018
№ 7921/11-18 (Справа 11-17)
Виконано
Розроблено
та
направлено
прогнозні показники до Науковометодичного центру навчальних
закладів сфери цивільного захисту
(вих. від 03.08.2018 № 5972/11-18)
(Справа 11-19)
Виконано
Надані пропозиції до ДСНС щодо
формування проекту державного
замовлення на підготовку фахівців,
робітничих
кадрів,
підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів

35
№
з/п

Найменування заходу

Опрацювання
та
підготовка
документів щодо присвоєння чергових
спеціальних
звань
молодшому,
середньому
та
старшому
начальницькому
складу
Головного
управління
12
Організація роботи з учасниками
АТО, надання звітної інформації до
ДСНС України щодо забезпечення пільг
та гарантій учасників АТО Головного
управління
13
Контроль за виконанням плану
атестування середнього та старшого
начальницького складу апарату, служб
та структурних підрозділів Головного
управління на 2018 рік
11

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Кухарєв О.Є.
Линнік Ю.Ю.
Данченко Є.М.

Кухарєв О.Є.
Данченко Є.М.

Кухарєв О.Є.
Линнік Ю.Ю.

Строк
виконання

Стан виконання

у 2019 році
(вих. від 03.08.2018 № 5972/11-18)
(Справа 11-19)
Протягом року,
Виконано
Кожна 3 середа
Накази начальника Головного
місяця
управління
(Справа 11-20)
До 5 числа
місяця,
наступного за
звітним
Упродовж
півріччя

Виконано
Направлено до ДСНС звіти.
(Справа 11-26)
Виконано
План атестування вкладено в
справу (Справа11-43)

V. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
1
Розроблення
заходів
щодо Шевченко О.В.
Під час
Виконано
забезпечення
взаємодії
Головного Сугак А.О.
коригування
План
цивільного
захисту
управління з органами управління
планів ЦЗ на відкориговано (гриф «таємно»)
територіальної оборони відповідної зони
особливий період
територіальної оборони та включення їх
до плану цивільного захисту на

36
№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

особливий період
2
Взаємодія з місцевими органами Кудрявцев Д.Є.
виконавчої влади з питань:
розроблення
та
затвердження
регіональних програм із забезпечення
пожежної безпеки, а також внесення змін
до існуючих програм
забезпечення контролю за станом
пожежної
безпеки
у
природних
екосистемах
(лісових
масивах,
торфовищах) та вжиття відповідних
заходів щодо попередження пожеж на
них

Строк
виконання

Впродовж
півріччя

Впродовж
пожежонебезпечного
періоду

Стан виконання

Виконано
Головним
управлінням
з
метою виконання розпорядження
голови облдержадміністрації від
30.01.2018 № Р-42/0/3-18 «Про
погодження проекту змін до
регіональної
програми
оздоровлення та відпочинку дітей
Дніпропетрвської області у 20142021 роках» направлено до
Департаменту соціального захисту
населення
облдержадміністрації
пропозиції щодо включення до
переліку
завдань
і
заходів
регіональної
програми
оздоровлення та відпочинку дітей
Дніпропетровської області у 20142021 роках фінансування робіт
щодо усунення протипожежних
недоліків.
Виконано
Головним управлінням на
виконання розпорядження голови
облдержадміністрації
від
07.04.2016 № Р-155/0/3-16 “Щодо
запобігання виникнення пожеж у
пожежонебезпечний
період”

37
№
з/п

Найменування заходу

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
4
Підготовка
та
надання
до
Дніпропетровської
обласної
ради,
3

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Шевченко О.В.
Мураль Р.М.
Кушнірук О.В.
Начальники підрозділів

Шевченко О.В.
Кушнірук О.В.

Строк
виконання

Щомісяця

Щодня

Стан виконання

надано пропозиції для включення
в
План
основних
заходів
запобігання виникненню пожеж у
лісових
масивах
та
сільськогосподарських угіддях у
пожежонебезпечний період 2018
року,
який
затверджено
Протоколом від 27.04.2018 № 13
Дніпропетровської
регіональної
комісії з питань техногенноекологічної
безпеки
і
надзвичайних ситуацій.
Головам райдержадміністрацій
направлено
листи
щодо
забезпечення пожежної безпеки в
природних екосистемах та під час
пожежонебезпечного
веснянолітнього періоду.
(Справа 02-19, 02-32)
Виконано
Впродовж 2 півріччя заходи
виконані в повному обсязі

Виконано
Щоденно надається необхідна

38
№
з/п

Найменування заходу

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
5
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

6

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Стан виконання

оперативна інформація

Гречищева Д.В.
Кудрявцев Д.Є.

Проведення
інформаційно- Кудрявцев Д.Є.
роз'яснювальної роботи з керівниками Гречищева Д.В.
загальноосвітніх,
дошкільних Керівники МУ, МВ,
навчальних
та
культурно
— МРУ, РС
розважальних
закладів
стосовно
забезпечення пожежної безпеки під час
проведення масових заходів з нагоди
святкування Новорічних та Різдвяних

Впродовж
півріччя

До 12 січня

Виконано
Головне управління активно
взаємодіє із засобами масової
інформації,
державними
і
громадськими
організаціями,
творчими спілками, трудовими
колективами і населенням, через
відповідні структурні підрозділи з місцевими органами державної
виконавчої
влади,
органами
місцевого
самоврядування,
різнорівневими
відомствами,
релігійними громадами
(Справа 16-07)
Виконано
Впродовж року на території
Дніпропетровської
області
поводиться
інформаційнороз'яснювальної,
просвітницька
робота
з
керівниками
загальноосвітніх,
дошкільних
навчальних та культурно —

39
№
з/п

Найменування заходу

свят (наказ ДСНС від 25.10.2017 № 577
“Про реалізацію рішень Колегії від
25.10.2017 № 14-18”)

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Стан виконання

розважальних закладів стосовно
забезпечення пожежної безпеки
під час проведення масових
заходів з нагоди святкування
Новорічних та Різдвяних свят. Під
час проведення консультативних
бесід з керівниками закладів
доведені
основні
причини
виникнення пожеж, правила та
порядок проведення евакуації
дітей та персоналу, дотримання в
належному стані евакуаційних
виходів.
(Справа 16-07)

VI. Організаційно-управлінські та інші заходи, що забезпечують виконання покладених завдань та функцій
1
Організаційно-технічне забезпечення Логвіненко І.В.
Згідно з Планом
Виконано
проведення засідань Колегії Головного Захаренко О.В.
роботи Колегії
Здійснено
організаційноуправління
Самостійні структурні
технічне забезпечення проведення
підрозділи Головного
Колегії ГУ. Відповідні матеріали
управління ( у межах
надано керівництву ГУ.
повноважень)
(Справа 12-06)
2
Проведення
щоквартальних Рішняк Ю.В.
Липень
Виконано
перевірок всіх вхідних та підготовлених
Проведено Акт від 05.07.2018 44
документів, а також інших матеріальних
дск № 2
носіїв секретної інформації з грифом
(Справа 18-07)
«Цілком таємно» і «Таємно», взятих на
Проведено Акт від 10.10.2018
Жовтень
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Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

облік впродовж кварталу
3

Організація та проведення:
Тижня знань з основ безпеки
життєдіяльності
у
дошкільних,
загальноосвітніх
та
професійнотехнічних навчальних закладах

Стан виконання

№51 дск
( Справа 18-07)
Логвіненко І.В.
Кудрявцев Д.Є.
Шевченко О.В.
Гречищева Д.В.

районних (міських) та обласних
етапів
Всеукраїнського
фестивалю
дружин юних пожежних
Громадської
акції
"Запобігти.
Врятувати. Допомогти"
Обласного етапу Всеукраїнської акції
"Герой-рятівник року"

4

Строк
виконання

Створення та розміщення зовнішньої Логвіненко І.В.
та внутрішньої реклами, спеціальних Кудрявцев Д.Є.
тематичних рубрик (сторінок) у засобах Гречищева Д.В.

Виконано
Головне управління проводить
комплексну
роботу
щодо
попередження
загибелі
і
травмування дітей і підлітків. Це
Вересеньспільна робота з педагогами і
грудень
вихователями у рамках заходів
Липень-вересень Тижнів знань з основ БЖД, Днів
цивільного захисту, уроків з основ
безпечної
життєдіяльності;
Впродовж
проводяться екскурсії до пожежнопівріччя
рятувальних підрозділів, а також
на виставку пожежно-рятувальної
служби Головного управління;
виступи співробітників служби
цивільного захисту перед дітьми і
батьками.
Впродовж
року
забезпечено
проведення:
Всеукраїнської громадської акції
«Запобігти.
Врятувати.
Допомогти» (Звіти роботи у
справах 16-07 та 16-01)
Виконано
З метою попередження загибелі
людей у надзвичайних ситуаціях, а
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з/п

Найменування заходу

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:
попередження пожеж в екосистемах
правила поводження на воді
пожежна безпека в побуті
правила безпеки на льоду
правила безпеки при знаходженні
вибухонебезпечних предметів

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

За окремим
планом

Стан виконання

також з метою навчання громадян
основам безпечної життєдіяльності,
виховання в населення свідомого
ставлення до власної безпеки та
безпеки оточуючих станом
на
листопад 2018 року на території
Дніпропетровської
області
на
конструкціях бігбордів розміщено
394 постеріа, з них 102 - з тематики
«Бережіть екосистеми від вогню!»,
138 - «Бережіть своє житло від
пожеж!», 73 - «На воді відпочивай з
розумом!» та 81 – з тематики
«Популяризація служби».
За
сприянням
Дніпропетровської
обласної
державної адміністрації виготовлено
5 видів навчальних листівок за
тематикою: «У разі виявлення
підозрілих предметів», «Бережіть
своє житло від пожеж!», «Бережіть
екосистеми від вогню!», «Обережно
гриби!», «Вихід на лід заборонено!»
та «На воді відпочивай з розумом».
Загальний
наклад
навчальних
листівок на сьогоднішній день склав
понад 42 тис. примірників.
Також, Головним управлінням
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з/п

5

Найменування заходу

Подання до ДСНС:
на затвердження кошторису та плану
асигнувань (або на погодження - плану
використання
бюджетних
коштів,
помісячного
плану
використання
бюджетних коштів)

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Горобець О.Я.
Пашко Л.В.
Сергієнко С.А.
Дорош Л.В.
Волошина Н.Г.

пропозицій до бюджетного запиту на Пашко Л.В.
наступний бюджетний рік
Сергієнко С.А.
Дорош Л.В.
пропозицій щодо потреби в коштах до
кінця поточного року (форма 9-ФС, 10ФС)
інформації щодо надходжень до
спеціального
фонду
державного
бюджету, у тому числі від надання
платних послуг
інформації щодо надходжень коштів
на виконання програм соціальнокультурного розвитку регіонів

Строк
виконання

Стан виконання

та структурними підрозділами за
2018 рік була виготовлена сувенірна
продукція з тематики БЖД та
популяризації Служби, загалом 37
видів накладом понад 30000шт.
(Справа 16-07)
Виконано
Впродовж 30 кал.
Всі завдання виконані в повному
днів після
обсязі, здійснюються згідно
затвердження затверджених термінів. Матеріали у
річного розпису справах 09-28, 09-29, 09-30, 09-31
асигнувань на
2018 рік
У визначені
ДСНС терміни

Волошина Н.Г.

Вересень –
листопад

Сергієнко С.А.

Щомісяця

Сергієнко С.А.

Щомісяця

Дорош Л.В.
Волошина Н.Г.

Щомісяця
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Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

інформації щодо використання коштів Дорош Л.В.
з оплати праці
звіту з праці (форма № 1-ПВ)
звіту
про
чисельність
військовослужбовців, розміри грошового
забезпечення та стан його виплати
(форма № 2-ВС)
інформації про стан погашення
заборгованості із заробітної плати
працівникам підприємств та організацій,
що перебувають у сфері управління
ДСНС
даних
щодо
заборгованості
із
заробітної
плати
працівникам
бюджетних
установ
ДСНС,
які
фінансуються з Державного бюджету
переліку підприємств, установ та
організацій, які мають заборгованість із
заробітної плати, страхових внесків до
Пенсійного фонду та обов'язкових
платежів до державного та місцевих
бюджетів
6
Розробка та затвердження планів
заходів
з
енергозбереження
із
забезпеченням зменшення витрат на

Строк
виконання

Щомісяця,
щокварталу

Дорош Л.В.

Річний,
піврічний

Дорош Л.В.

Щомісяця

Дорош Л.В.

Щомісяця до 5,
15 та 25 числа

Дорош Л.В.

Волошин І.М.
Горобець О.Я.

Стан виконання

Щотижня

Грудень

14.12.2018 №9 278/10-18
Справа 10-24
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Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

оплату
комунальних
послуг
та
енергоносіїв
7
Оформлення
правовстановлюючої Волошин І.М.
документації на земельні ділянки Горобець О.Я.
системи ДСНС
та контроль
за
ефективним
використанням
та
збереженням
об’єктів
державної
власності
8

Організація
договірної
роботи, Волошин І.М.
проведення процедур закупівель із
застосуванням системи електронних
закупівель «Prozorro».
Контроль за
дотриманням вимог Закону України від
25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про
публічні закупівлі»

9

Організація та проведення технічного Волошин І.М.
освідчення
(проведення
вантажних Мазур Р.П.
випробувань, статичних та динамічних
навантажень) пожежних авто драбин

Строк
виконання

Впродовж
півріччя

Впродовж
півріччя

Стан виконання

Виконано
02.02.2018 № 799/10-18
05.03.2018 № 1608/10-18
04.05.2018 № 3444/10-18
18.06.2018 № 4648/10-18
Справа 10-24

Виконано
Через
систему «Prozorro»
допорогової закупівлі робіт з
розробки проекту реконструкції –
укладено договір №28 від 04.06.18,
відкритих торгів на закупівлю
робіт з реконструкції – договір
№63 від 01.10.18 та автомобіля
ГДЗС – договір № 65 від 01.10.18
(Справа 10-07 )
Раз на півроку Виконано
2 ДПРЧ 8 ДПРЗ Акт від 04.10.2018;
2 ДПРЧ 8 ДПРЗ Акт від 04.10.2018;
3 ДПРЧ 8 ДПРЗ Акт від 04.10.2018;
19 ДПРЧ 8 ДПРЗ Акт від 05.10.2018;
11 ДПРЧ 3 ДПРЗ Акт від 19.09.2018;
12 ДПРЧ 3 ДПРЗ Акт від 18.09.2018;
15 ДПРЧ 2 ДПРЗ Акт від 29.09.2018;
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Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Здійснення контролю за виконанням П’ятак В.В.
вимог Закону України «Про запобігання
корупції», проведення перевірок на
дотримання
антикорупційного
законодавства

Строк
виконання

За окремим
планом
24 серпня

17 вересня
14 жовтня
19 листопада
21 листопада
14 грудня

Стан виконання

17 ДПРЧ 3 ДПРЗ Акт від 19.09.2018;
19 ДПРЧ 8 ДПРЗ Акт від 05.10.2018;
20 ДПРЧ Акт від 14.09.2018;
26 ДПРЧ 3 ДПРЗ Акт від 18.09.2018;
27 ДПРЧ 6 ДПРЗ Акт від 27.09.2018;
31 ДПРЧ Акт від 27.09.2018;
33 ДПРЧ Акт від 14.09.2018;
39 ДПРЧ 5 ДПРЗ Акт від 18.09.2018;
48 ДПРЧ Акт від 27.09.2018;
ЧСПТ ЗТС Акт від 05.10.2018.
Справа 10-20
Виконано
Проведено планові перевірки
стану
дотримання
вимог
антикорупційного законодавства та
заняття-тестування
з
особовим
складом: апарату 2 ДПРЗ ГУ, 15
ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ (м. Кам’янське), 19
ДПРЧ 8 ДПРЗ ГУ (м. Дніпро), 50
ДПРЧ 6 ДПРЗ ГУ (м. Тернівка),
Вільногірського МВ ГУ, 52 ДПРЧ ГУ
(м. Вільногірськ), 1 ДПРЧ 8 ДПРЗ
ГУ (м. Дніпро); 35 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ
(м. Кам’янське), Юр’ївського РС, 67
ДПРЧ (смт. Юр’ївка), апарату
Криворізького МУ та апарату 3
ДПРЗ
ГУ
(м.
Кривий
Ріг),
Томаківського РС, 56 ДПРЧ (смт.
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Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Організація,
підготовка
та Кухарєв О.Є.
проведення в Головному управлінні Керівники підрозділів
заходів щодо відзначення :
Дня Незалежності України

Дня рятівника
Дня захисника України
Дня працівників
гідрометеорологічної служби
Дня гідності та свободи
Дня вшанування учасників ліквідації
аварії на ЧАЕС

Перший заступник начальника Головного управління
ДСНС України у Дніпропетровській області

Строк
виконання

Стан виконання

Томаківка), Нікопольського МРВ, 28
ДПРЧ
(м. Нікополь), 11
ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ (м. Кривий Ріг).
Підсумкові матеріали зберігаються у справі 13-06
Виконано
20 серпня взято участь у
заходах, присвячених до Дня
Незалежності
України,
що
проводилися у м. Дніпо. 21 серпня
проведено святкові заходи у ГУ.
Привітання керівництва особового
складу ГУ (справа 11-44)
12 вересня проведено святкові
заходи на території 8 ДПРЗ ГУ.
(справа 11-44)
12 жовтня проведено святкові
заходи в актовій залі ГУ.
Привітання особового складу
ГУ
начальника з
врученням
нагород.
(справа 11-44)
(справа 11-44)

І.В.Логвіненко

