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Про організацію роботи щодо здійснення
державного нагляду у сфері захисту
та техногенної безпеки на територіях
та потенційно небезпечних об’єктах області
Аналізуючи стан справ щодо здійснення державного нагляду у сфері пожежної,
техногенної безпеки та цивільного захисту на територіях та потенційно небезпечних об’єктах
Миколаївської області, слід зазначити, що протягом кількох останніх років спостерігається
збільшення суб’єктів господарювання, які у своїй діяльності використовують небезпечні
речовини, перш за все хімічні або вибухонебезпечні.
Так, на сьогодні на території Миколаївської області на обліку перебуває 16264
об’єкти, з яких 675 об’єктів за результатами ідентифікації визнано потенційно небезпечними
(або 4%).
Загальний показник проведення ідентифікації ПНО в районах області становить
близько 8% від загальної кількості об’єктів. Проте, незважаючи на це, робота майже не
проводиться керівниками деяких районних підрозділів протягом останніх 3 років. Найнижчі
показники щодо проведення ідентифікації у Веселинівському (1 ідентифікація – 0,5% від
загальної кількості об’єктів), Кривоозерському (9 – 2%), Арбузинському (11 – 3%),
Березнегуватському (10 – 3%), Доманівському (5 – 1%) та Новобузькому (13 – 3%) районах.
Крім того, у таких районах, як Веселинівському та Кривоозерському, з початку
поточного року на жодному об’єкті не проведена ідентифікація потенційної небезпеки.
Для 578 з 675 потенційно небезпечних об’єктів розроблено паспорти безпеки та
направлено на реєстрацію до державного реєстру страхового фонду документації, що
становить 85%.
Незважаючи на те, що цей захід не потребує матеріальних витрат суб’єктів
господарювання, організовано роботу незадовільно Доманівським РС – 4 непаспортизованих
(50%), Корабельним РВ – 16 (25%), Казанківським РС – 2 (25%).
Не краща ситуація стосовно розробки планів локалізації, ліквідації аварійних ситуацій
та аварій для ОПН. За даними сектору техногенної безпеки Головного управління ПЛАСи
розроблено для 136 із 171 відповідно визначених ОПН, що становить 79%, з яких – 57 (33%)
підлягають перегляду. Такі цифри свідчать про відсутність достатнього контролю з боку
керівників районних підрозділів.
Так, найнижчий показник роботи у таких районах: Вітовському – для 11 з 20 (55%)
об’єктів розроблено ПЛАСи, Корабельному – для 12 з 17 (70%), Інгульському – для 18 з 23
(78%).
Протягом поточного року розроблено та переглянуто 41 ПЛАС. Порівнюючи з
минулими роками, даний показник збільшився майже вдвічі (у 2014 році розроблено 26
ПЛАСів, у 2015 році - 19).

Аналогічний стан справ у питаннях проведення обов'язкового страхування цивільної
вiдповiдальностi ПНО та ОПН відповідно до вимог ПКМУ від 16.11.2002 № 1788.
З 675 ПНО підлягають обов’язковому страхуванню 480 об’єктів. Станом на 29.10.2016
застраховано 320 вищезазначених об’єктів, що становить 82% від загальної кількості. Не в
повному обсязі здійснюється контроль за обов’язковим страхуванням або надається
недостовірна інформація такими районами: Веселинівським - не застраховано 4 з 6 (33%),
Доманівським - 4 з 8 (2 – не працюють) (50%) та Казанківським – 3 з 8 (3 – не працюють)
(63%).
Окремої уваги заслуговує питання проведення ідентифікації об’єктів підвищеної
небезпеки, оскільки з прийняттям Кодексу цивільного захисту саме на керівників ОПН
покладено обов’язок щодо впровадження автоматизованих систем раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення (далі – локальна
система).
Так, за даними Територіального управління Держпраці у Миколаївській області
визначено 171 ОПН, що становить 25% від загальної кількості ПНО. Проте дана цифра не є
остаточною.
На сьогодні керівниками (власниками) 65 об’єктів розроблено та, відповідно,
узгоджено графіки впровадження зазначених локальних систем, укладено угоди зі
спеціалізованими організаціями і здійснено передплату на розроблення технічних умов на
проектування локальних систем. Для 65 об’єктів, що становить 38% від загальної кількості,
технічні умови погоджені органом державного нагляду у сфері пожежної та техногенної
безпеки, для 64, що становить 37% від загальної кількості, розроблена відповідна проектна
документація. На 46 об’єктах, що становить 27% від загальної кількості, локальні системи
змонтовано. Прийнято в експлуатацію 24 (14%). Керівники підрозділів не володіють цим
питанням та не контролюють його.
До цього часу змонтовані в минулих роках локальні системи на таких об’єктах: 6 АЗС
ТОВ «АМІК-Україна» в Центральному, Інгульському, Новоодеському та Березанському
районах, 2 АЗС ТОВ «Альянс Холдінг» у Вознесенському та Вітовському районах, 2 АЗС
ПАТ «Укрнафта» в Новоодеському районі не здані в експлуатацію.
В цілому з початку 2016 року розроблено лише 3 технічних завдання та 6 робочих
проектів, змонтовано 1 систему у Заводському районі (ТОВ «ПОРТ ОЙЛ») та 1 систему
введено в експлуатацію у Миколаївському районі («Югцемент» філія ПАТ «Дікергофф
Цемент Україна»).
З метою виправлення ситуації та формування належного переліку ОПН сектором
техногенної безпеки направлено запит до Територіального управління Держпраці у
Миколаївській області. За результатами наданих матеріалів перелік буде переглянуто та
подано на затвердження регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Миколаївської
облдержадміністрації в частині переліку об’єктів, які підлягають обладнанню
автоматизованими системами.
Крім того, Головним управлінням у кінці 2015 року ініційовано та підготовлено
доручення першого заступника голови облдержадміністрації щодо розроблення керівниками
ОПН графіків поетапного впровадження автоматизованих систем (від 15.12.2015
№ 5290/0/05-60/3-15). На жовтень 2016 року заплановано на засіданні регіональної комісії з
питань ТЕБ та НС розгляд питання «Про стан роботи щодо впровадження заходів
техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки,
які розташовані на території області».
По діяльності аварійно-рятувальних служб, необхідно зазначити, що на території
Миколаївської області створено двадцять вісім аварійно-рятувальних служб (аварійнорятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області,
Миколаївський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін, об’єктова
аварійно-рятувальна служба Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак», 25
державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України у Миколаївській області).

Відповідно до вимог ст. 133 Кодексу цивільного захисту України та
«Рекомендованого переліку суб’єктів господарювання та окремих територій, на яких існує
небезпека виникнення надзвичайних ситуацій та які підлягають постійному аварійнорятувальному обслуговуванню на договірній основі аварійно-рятувальними службами
формуваннями оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у 2015 – 2016 роках»,
затвердженого рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 24.11.2015 (протокол
№ 10), в області підлягають постійному обов’язковому обслуговуванню 4 території та 258
суб’єктів господарювання, у користуванні (власності) яких перебувають 615 об’єктів (у тому
числі 118 котелень).
Загалом по області аварійно-рятувальними службами обслуговуються 4 території та
241 об’єкт, що становить 40% від загальної кількості. Недостатньо робота з укладання
договорів на обов’язкове обслуговування проводиться у таких районах:
- Центральному – не обслуговується 76 з 97 (56 – котельні та 11 – об’єкти мереж);
- Інгульському - не обслуговується 45 з 74 (у тому числі 18 – котельні та 12 – об’єкти
мереж);
- Заводському - не обслуговується 44 з 75 (у тому числі 30 – котельні та 5 – об’єкти
мереж);
- Корабельному - не обслуговується 28 з 49 (у тому числі 10 – котельні та 7 – об’єкти
мереж);
- Вознесенському - не обслуговується 17 з 29 (з них 10 – об’єкти мереж);
- Вітовському - не обслуговується 21 з 39 (з них 15 – об’єкти мереж);
- м. Южноукраїнськ - не обслуговується 12 з 13 (з них 2 – об’єкти мереж).
Слід зазначити, що за результатами перевірок інспекторським складом пропонуються
лише заходи з питань техногенної безпеки в частині проведення ідентифікації ПНО,
проведення навчання на курсах цивільного захисту та розроблення інструкцій. Такі заходи,
як розроблення ідентифікації ОПН, розроблення та перегляд ПЛАСів і декларацій ОПН,
створення матеріального резерву, впровадження АСРВ НС та укладання договорів на АРО в
більшості випадків не пропонується, що свідчить про неналежне виконання розпорядчих
документів з питань техногенної безпеки, що у свою чергу унеможливлює притягнення
керівників (власників) ПНО і ОПН до адміністративної відповідальності за ст. 18816. Так, з
початку поточного року складено лише 5 протоколів за вищезазначеною статтею у
Казанківському (3 протоколи), Братському (1 протокол) та Новобузькому (1 протокол) РС.
З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених чинним
законодавством, Колегія ГУ ДСНС
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника управління держаного нагляду (контролю) у сфері
пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту полковника служби цивільного захисту
Жебрака С.А. взяти до відома.
2. Начальникам Арбузинського РС (Петренко Д.С.), Березнегуватського РС
(Капелян В.Г.), Веселинівського РС (Гуда О.Г.), Доманівського РС (Гилко Р.А.),
Кривоозерського РС (Іщенко М.С.) та Новобузького РС (Довженко С.І.) вказати на наявні
недоліки та незадовільну організацію роботи з питань проведення ідентифікації потенційної
небезпеки і попередити, що у разі невиправлення ситуації в місячний строк до них будуть
застосовані заходи дисциплінарного впливу.
3. Начальникам Корабельного РВ (Остафій О.І.), Доманівського (Гилко Р.А.) та
Казанківського РС (Кравцов О.С.) вказати на наявні недоліки та незадовільну організацію
роботи з питань паспортизації потенційно небезпечних об’єктів і попередити, що у разі
невиправлення ситуації в місячний строк до них будуть застосовані заходи дисциплінарного
впливу.

4. Начальникам Вознесенського МРВ (Гуцалов В.В.), Казанківського РС
(Кравцов О.С.), Веселинівського РС (Гуда О.Г.) та Доманівського РС (Гилко Р.А.) вказати на
наявні недоліки та незадовільну організацію роботи з питань контролю за проведенням
обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання на об’єктах
підвищеної небезпеки і попередити, що у разі невиправлення ситуації в місячний строк до
них будуть застосовані заходи дисциплінарного впливу.
5. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС:
5.1. Організувати роботу щодо 100% розроблення керівниками (власниками) об’єктів
паспортів ПНО району (міста). Паспорти ПНО надати сектору техногенної безпеки УДН(К).
Строк: жовтень, зі звітом за жовтень 2016 року.
5.2. Організувати роботу щодо укладання угод (лонгації) на обов'язкове страхування
цивільної відповідальностi ПНО та ОПН відповідно до вимог ПКМУ від 16.11.2002 № 1788
(зі змінами). Уточнені відомості, за встановленою формою, надати відділу техногенної
безпеки УДН(К).
Строк: жовтень, зі звітом за жовтень 2016 року.
5.3. Провести інвентаризацію розроблених ПЛАСів для ОПН району (міста).
Проінформувати керівників (власників) ОПН щодо необхідності проведення цієї роботи.
Розгорнутий рапорт по проведеній роботі надати сектору техногенної безпеки УДН(К).
Строк: жовтень, зі звітом за жовтень 2016 року.
5.4. Активізувати роботу щодо попередження загибелі людей і зниження кількості
пожеж у житловому секторі. Фотоматеріали та інформацію про проведену роботу надавати
сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю.
Строк: щотижнево (по факту в день проведення заходу) потягом осінньо-зимового
періоду.
6. Управлінню державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної
безпеки та цивільного захисту (Жебрак С.А.) узагальнити інформацію про виконані
підрозділами заходи п. 5.1.-5.3. рішення Колегії № 12 та надати пропозиції керівництву
Головного управління.
Строк: 11.11.2016.

Голова Колегії
полковник служби
цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко
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Про стан реалізації державної кадрової
політики в системі ДСНС, дисципліни,
виховної та психопрофілактичної роботи,
проблемні питання роботи з персоналом
та шляхи їх вирішення. Про стан роботи
з ветеранами та ветеранськими організаціями

Враховуючи особливий період, який функціонує в державі, проведено значний обсяг
роботи по затвердженню структур апарату Головного управління, зведеного пожежнорятувального загону та аварійно-рятувального загону спеціального призначення на
особливий період. На сьогодні на затвердженні у Голови служби знаходяться штати
зазначених структурних підрозділів.
Враховуючи всі організаційно-штатні зміни станом на 01 жовтня 2016 року загальна
штатна чисельність Миколаївського гарнізону служби цивільного захисту становить 1566
одиниць (вищий, старший, середній начальницький склад – 437 одиниць, рядовий та
молодший начальницький склад – 942 одиниці, державні службовці та працівники – 187
одиниць).
Одним з актуальних питань сьогодні є плинність кадрів. Так, за 9 місяців 2016 року
звільнено зі служби 88 чол., з них: 33 особи середнього та старшого начальницького складу
та 55 осіб рядового і молодшого начальницького складу, з них з правом на пенсію - лише 17
співробітників.
За негативними мотивами, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту
– з початку року звільнено 35 осіб, з них середнього та старшого начальницького складу – 9
осіб, молодшого начальницького складу - 26 осіб (проти 17 осіб за аналогічний період у
минулому році).
З початку року прийнято на службу та роботу 104 чоловіки, з них 89 чоловік
зараховані в кадри ДСНС на посади рядового та начальницького складу із присвоєнням
спеціального звання та 15 чоловік − на посади працівників.
Станом на 01.10.2016 неукомплектованими залишаються 129 посад, з них: старший
та середній начальницький склад – 68 посад; молодший начальницький та рядовий склад –
54 посади; працівники – 7 посад.
Найбільш неукомплектованими є підрозділи АРЗ СП – 16 одиниць, 1 ДПРЗ по
охороні об’єктів ВП «Южно-Українська АЕС» - 11 одиниць, 3 ДПРЧ – 9 одиниць, 4 ДПРЧ –
5 одиниць. А це, в свою чергу, впливає на оперативну готовність та морально-психологічний
стан у колективі.
Занепокоєність викликає робота з відбору кандидатів на службу. Враховуючи значну
кількість вакантних посад у підрозділах, на теперішній час взагалі відсутній резерв кадрів на
службу, лише в 4, 12, 19, 20, 21 ДПРЧ по одному кандидату. Крім того, останнім часом

оновилась практика прийому на службу «випадкових» людей, час перебування на службі
яких після підписання контракту не перевищує 1-2 місяці. Такі випадки є в АРЗ СП, 2, 3, 4,
24 ДПРЧ.
Відділом персоналу протягом поточного року проводилась відповідна робота щодо
організації первинної підготовки осіб рядового та молодшого начальницького складу. За
відповідний період пройшли навчання 100 співробітників, а саме: 54 пожежнихрятувальників, 27 диспетчерів, 13 водіїв та 6 матросів. З 10 жовтня запланована первинна
підготовка ще 10 водіїв.
Проведено аналіз матеріалів щодо порядку присвоєння чергових спеціальних звань
особам рядового і начальницького складу. В ході аналізу встановлено випадки
несвоєчасного подання матеріалів щодо присвоєння чергових спеціальних звань особам
рядового і начальницького складу, що призводить до безпідставного затримання присвоєння
чергових спеціальних звань у встановлені терміни. За даними фактами було проведено
службове розслідування, керівники підрозділів понесли відповідальність згідно з
Дисциплінарним статутом. Найгірший стан щодо якості подання матеріалів про присвоєння
чергових спеціальних звань в 7 ДПРЧ (м. Баштанка), 15 ДПРЧ (смт Єланець), 23 ДПРЧ
(м. Первомайськ).
Також керівниками підрозділів не здійснюється контроль з питання проходження
служби особовим складом, а саме: укладення нових контрактів, переміщення по службі,
граничний вік, звільнення, документи надаються після неодноразового нагадування
керівникам.
Одним з важливих джерел комплектування підрозділів кваліфікованими
спеціалістами є ВНЗ ДСНС України. Якщо проаналізувати роботу підрозділів в даному
напрямку, то більш якісно працювали підрозділи Інгульського району (ДПРЧ-4),
Вознесенського району (ДПРЧ-12), Первомайського району (ДПРЧ-23), Заводського району
(ДПРЧ-3), 2 ДПРЧ Центрального району. Із року в рік неналежно проводять роботу щодо
відбору кандидатів на денну форму навчання підрозділи Веселинівського, Єланецького,
Новоодеського, Новобузького, Очаківського районів, які не спромоглися в цьому році
відібрати жодного кандидата.
За 9 місяців 2016 року до дисциплінарної відповідальності у Миколаївському
гарнізоні було притягнуто 149 співробітників, що становить 9,5% від штатної чисельності.
Найбільше всього притягались до дисциплінарної відповідальності співробітники, які
прослужили до 5 років – 48 співробітників, до 10 років – 40 співробітників. На теперішній
час у гарнізоні мають чинні стягнення 65 співробітників. Аналогічна ситуація була і
минулого року, за 9 місяців 2015 року дисциплінарні стягнення були застосовані до 148
співробітників, але становище із звільненими за негативними мотивами дедалі
ускладнюється. Так, на сьогодні за п. 176 пп. 6 «за систематичне невиконання умов
контракту» Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами
рядового і начальницького складу в поточному році звільнені 35 співробітників. Найбільша
кількість звільнених за негативними мотивами в 3 ДПРЧ – 10 чоловік; 4 ДПРЧ – 5 чоловік;
АРЗ СП – 3 чоловік; така негативна тенденція відзначається майже у всіх підрозділах.
За 3 квартали 2016 року заохочено 1436 співробітників Головного управління та
підпорядкованих підрозділів, що становить 92% від загальної штатної чисельності.
В цілому стан службової дисципліни дозволяє в повному обсязі вирішувати службові
завдання, що стоять перед Головним управлінням Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Миколаївській області та підрозділами області.
З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених чинним
законодавством, Колегія ГУ ДСНС України у Миколаївській області
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу персоналу полковника служби цивільного захисту
Чокова В.В. взяти до відома.

2. Відділу персоналу (Чоков В.В.):
2.1. Підготувати наказ по особовому складу щодо покладання тимчасового виконання
обов’язків начальника 4 ДПРЧ на начальника Інгульського РВ підполковника служби
цивільного захисту Городиського А.Г.
Строк: 13.10.2016.
2.2. Заслухати начальника Інгульського РВ підполковника служби цивільного захисту
Городиського А.Г. про незадовільну організацію роботи на засіданні атестаційної комісії
Головного управління.
Строк: 21.10.2016.
2.3. Розглянути начальників Веселинівського РС майора служби цивільного захисту
Гуду О.Г., Березнегуватського РС майора служби цивільного захисту Капеляна В.Г.,
Казанківського РС підполковника служби цивільного захисту Кравцова А.С., Новобузького
РС полковника служби цивільного захисту Довженка С.І., Новоодеського РС підполковника
служби цивільного захисту Олексієнка О.О. та 4 ДПРЧ капітана служби цивільного захисту
Малютіна Д.І. щодо доцільності перебування на посадах на засіданні атестаційної комісії
Головного управління.
Строк: 21.10.2016.
3. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, 1 ДПРЗ, ДПРЧ, АРЗ СП:
3.1. Активізувати роботу щодо відбору кандидатів на службу на посади рядового та
молодшого начальницького складу, посилити контроль за дотриманням умов контракту та
забезпечити ефективну реалізацію завдань щодо зниження некомплекту кадрів.
Строк: до 01.12.2016.
3.2. Надавати матеріали на присвоєння чергових спеціальних звань особам рядового
та молодшого начальницького складу, у разі безпідставного затримання присвоєння
чергових звань проводити службові розслідування та притягувати винних у затриманні
спеціальних звань до дисциплінарної відповідальності.
Строк: до 01.12.2016, постійно.
3.3. Вжити дієвих організаційних заходів щодо виконання плану відбору кандидатів
на вступ у 2017 році на денну форму навчання до вищих навчальних закладів ДСНС України.
Строк: до 30.04.2017.
3.4. Організувати на відповідному рівні роботу щодо психологічного забезпечення
особового складу, профілактики надзвичайних подій, забезпечення високої психологічної
стійкості працівників в екстремальних ситуаціях.
Термін: постійно, протягом 4 кварталу 2016 року

Голова Колегії
полковник служби
цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
06 жовтня 2016 року

м. Миколаїв

№ 14

Про підготовку підрозділів області
до роботи в осінньо-зимовий період
2016-2017 років
На виконання вимог наказу ДСНС України від 20.05.2016 № 230 «Про проведення
заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років», у червні ГУ ДСНС
розроблено наказ № 295 і підпорядкованим підрозділам відправлена вся необхідна
документація. З метою перевірки якості виконання наказу начальника Головного управління
у період з 26 по 30 вересня співробітниками ВРЗ проведено перевірку всіх підрозділів.
В цілому практично всі підрозділи області виконують у строки заплановані заходи.
Проведено значні обсяги робіт силами особового складу частин із заготівлі дров (заготівля
триває), виготовлення та встановлення котлів (печей) на твердому паливі. Так, в області 97%
підрозділів мають альтернативні види опалення (котли або печі типу «буржуйки»). Однак під
час перевірки виявлено, що найгірша підготовка підрозділів до опалювального періоду на
момент перевірки в 4, 9, 20 і 21 ДПРЧ, а саме:
- 9 ДПРЧ: не проведені роботи з очищення димовентканалів; заготовлено лише 50%
запасу дров; дах, окремо розташованого складу, має дірки; асфальтне покриття заднього
двору вимагає ремонту; ганок запасного виходу зруйновано; у системі опалення відсутній
резервний насос, який зламався в попередній опалювальний період. Потрібне виконання
відводу води від будівлі частини і ремонт вимощення, водопровідний кран на кухні згнив.
Документи на пуск газу не оформлені і крани на котлах опломбовані, хоча в наглядовій
справі лежить акт про проведення пусконалагоджувальних робіт з мокрими печатками
частини і газового господарства;
- 21 ДПРЧ: не проведені роботи з очищення димовентканалів; запас дров на момент
перевірки практично відсутній. Уже четвертий рік проводиться ремонт спортивної кімнати,
дах мансарди в дірках, вимагають заміни окремі листи шиферу (цей недолік висвітлюється
вже не вперше, але керівництво підрозділу вперто не бажає його усувати), приміщення
роздягалень особового складу вимагають ремонту. Електромережа підрозділу вимагає
негайної ревізії і часткової заміни в підвалі, гаражі, караульному приміщенні, коморі і
кімнаті хімічного майна. Документи на пуск газу не оформлені, наглядова справа з
підготовки підрозділу до опалювального періоду не укомплектована. Не вирішено питання
по установці єдиного вузла обліку природного газу. Димохід топкової НЕ утеплений.
Вітрові дошки даху вимагають ремонту. План з благоустрою підрозділу виконаний на 50%.
Протягом року практично не проводилася постановка і списання товарно-матеріальних
цінностей з балансу частини, отже всі роботи, які були проведені, не оформлені належним
способом;

- 19, 20 і 21 ДПРЧ: розроблена проектна документація по єдиних вузлах обліку
природного газу, але так і не вирішено питання по їх установці, що може призвести до зриву
початку опалювального періоду.
На сьогодні в області існують проблемні питання щодо проведення капітальних і
поточних ремонтів, які потребують великих матеріальних витрат, а саме:
- капітальний ремонт покрівлі у 3, 5 ДПРЧ;
- заміна старих вікон на енергозберігаючі у 1, 4, 6, 7, 12, 20, 21, 22, 25 ДПРЧ і АРЗ СП;
- необхідні поточні ремонти в окремих кабінетах і допоміжних приміщеннях всіх
підрозділів;
- будівлі пожежних депо місцевих пожежних команд в с. Коблеве Березанського
району та с. Кудрявцівка Веселинівського району протягом кількох років знаходяться в
аварійному стані (будівлі перебувають на балансі 8 і 11 ДПРЧ та які несуть відповідальність
їх стан);
- майже всі газові топкові підрозділів області вимагають заміни котлів на більш
ефективні з вищим процентним коефіцієнтом корисної дії;
- необхідна реконструкція системи опалення в більшій частині підрозділів.
У листопаді 2016 року в 4 ДПРЧ запланована аудиторська перевірка з ДСНС України.
У період з 29 серпня по 15 вересня фахівцями ВРЗ та ВЕіФ надавалася допомога 4 ДПРЧ в
підготовці підрозділу до перевірки. Було проведено комплекс робіт щодо приведення до
вимог нормативних документів бухгалтерський і оперативний облік товарно-матеріальних
цінностей. Проведена позапланова інвентаризація основних засобів та матеріальних
цінностей. В результаті інвентаризації виявлено недостачу і надлишки товарно-матеріальних
цінностей. Виявлено факт самовільного руйнування допоміжної споруди (сараю), який
перебуває на балансі 4 ДПРЧ. Було виявлено низку зауважень, які не виконуються понад рік.
Питанням обліку та списання матеріальних цінностей в підрозділі взагалі ніхто не
займається. Керівництвом підрозділу, яке повинно бути зацікавлене в даній допомоги, з боку
Головного управління, саботувалося проведення заходів по наведенню порядку. На сьогодні
90% зауважень не усунуто.
На базі 4 ДПРЧ було заплановано проведення виїзного показового семінару з
підготовки підрозділу до опалювального періоду. Так, під час перевірки готовності до
проведення семінару виявлено, що підрозділ не готовий не тільки до проведення семінару, а
й до початку опалювального періоду. Виявлено такі недоліки: у підрозділі не проведені
роботи по очищенню димо- і вентканалів; документи на пуск газу не оформлені; наглядові
справи «По підготовці до опалювального періоду» не сформовані; термометри на газових
котлах не пройшли періодичну повірку; План підготовки до опалювального періоду та план з
благоустрою підрозділу не виконані; робочі точки (котельня на твердому паливі і газова
котельня) не готові; на стендах документи 2013 року; відповідальний за газове господарство
не пройшов навчання; техніка не обслуговується та брудна; будівлі, споруди та приміщення
вимагають косметичного ремонту. На сьогодні 4 ДПРЧ - найгірший підрозділ області.
Слід зазначити, що Головним управлінням у поточному році організовано і проведено
роботу з приведення в належний стан проектно-кошторисної документації на проведення
капітального ремонту покрівлі АРЗ СП, 3 ДПРЧ, реконструкції системи опалення 5 ДПРЧ.
Розроблені проекти 20 і 21 ДПРЧ щодо приведення газового господарства до вимог
нормативних документів.
Актуальним на сьогодні стоїть питання щодо стану техніки та аварійно-рятувального
обладнання. З найкращого боку потрібно відзначити 1, 12, 13, 16, 22, 23, 25 ДПРЧ та АРЗ
СП, які, незважаючи на жалюгідний стан з фінансуванням, тримають в належному стані
техніку, в 2016 році провели капітальні та середні ремонти практично всієї техніки, яка є на
озброєнні. Але у зв'язку з неякісним, а в деяких випадках взагалі непроведенням технічного
обслуговування техніки, в цьому році було допущено вихід зі строю техніки в 7 і 19 ДПРЧ.
Останній неприпустимий випадок в 7 ДПРЧ – це коли пожежний автомобіль не доїхав до
місця виклику (пожежі).

Актуально на сьогодні стоїть питання щодо закупівлі форменого та бойового одягу
для потреб особового складу. Начальникам підрозділів необхідно опрацьовувати всі можливі
варіанти придбання форменого обмундирування, крім закупівлі це і благодійність, робота з
депутатським корпусом і органами влади. Продуктивно провели роботу з органами влади в
цьому році 9 ДПРЧ (13 бойовок і одна каска) і 25 ДПРЧ (22 бойовки і 22 каски). З
найкращого боку щодо забезпечення особового складу форменим обмундируванням
необхідно відзначити 5, 23, 24 і 25 ДПРЧ, які придбали 135 комплектів форменого
обмундирування, чим забезпечили понад 90% особового складу. 3, 4, 9, 10, 11, 15, 23 і 25
ДПРЧ придбали 120 комплектів бойового одягу. Поряд з цим всім підрозділам необхідно
активізувати роботу у цьому напрямку.
Для успішного виконання завдань за призначенням актуально стоїть питання
заробляння позабюджетних грошей, раціонального і економного використання енергоносіїв.
Тільки на IV квартал поточного року на оплату енергоносіїв потрібно понад три мільйони
грн (за умови діючих тарифів). Станом на 01.10.2016 встановлено такі ціни на енергоносії:
- 1000 м3 природного газу - 6879 грн;
- 1 кВт електричної енергії - 1 грн 36 коп.;
- 1 метр3 води, залежно від району, від 10 грн 40 коп. до 19 грн.
Гірший стан справ у 17, 20 і 21 ДПРЧ, у яких відсутні зароблені гроші на рахунках.
Виходячи з цього, проблемою, актуальною спочатку опалювального періоду, буде оплата
рахунків за природний газ і електроенергію.
У 2016 році відбулося досить багато змін і нововведень у законодавстві щодо
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг. Перш за все це впровадження електронної
системи закупівель «Прозорро». На виконання вимог керівних документів, Головним
управлінням та підпорядкованими підрозділами затверджені відповідні порядки
застосування ЕСЗ, проведена реєстрація. З відповідальними особами Головного управління
та підпорядкованими підрозділами області проведено навчання з нововведень і використання
ЕСЗ. Тому всі закупівлі, сума яких перевищує 3000 грн, необхідно проводити лише
тільки через ЕСЗ «Прозоро».
З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених чинним
законодавством, Колегія ГУ ДСНС України у Миколаївській області
ВИРИШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу ресурсного забезпечення полковника служби
цивільного захисту Куліци О.М. взяти до відома.
2. Відділу ресурсного забезпечення (Куліца О.М.):
2.1. Розробити План проведення семінару з керівниками підпорядкованих підрозділів
по питанню «Підготовка підрозділу до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» на
базі Інгульського РВ у м. Миколаїв.
Строк 12.10.2016.
2.2. Організувати та провести семінар з керівниками підпорядкованих підрозділів по
питанню «Підготовка підрозділу до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» на
базі Інгульського РВ у м. Миколаїв.
Строк: листопад 2016 року.
2.3. Провести перевірку 21 ДПРЧ щодо готовності підрозділу до роботи в осінньозимовий період.
Строк 13.10.2016.
3. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, 1 ДПРЗ, ДПРЧ, АРЗ СП:
3.1. У повному обсязі виконати плани з благоустрою підрозділів.
Строк: 01.11.2016.

3.2. Забезпечити підрозділи необхідною кількістю дров згідно з вимогою наказу
начальника ГУ ДСНС № 295.
Строк: 17.10.2016.
3.3. Взяти на особистий контроль оплату енергоносіїв згідно виставлених рахунків.
Строк: постійно.
3.4. При проведенні зміни чергових караулів, а також щомісяця на оперативних
нарадах, розглядати питання щодо економного використання енергоносіїв згідно
встановлених лімітів, організувати господарський підхід до утримання в належному стані
приміщень, територій і споруд.
Строк: постійно.
3.5. Активізувати роботу щодо заробляння позабюджетних коштів.
Строк: щомісячно.
3.6. Провести заходи сезонного технічного обслуговування техніки (п. 5, розділ 2
наказу ДСНС України № 432) з подальшим складанням актів технічного стану. Акти надати
до ВРЗ.
Строк: жовтень, зі звітом за жовтень.
3.7. Провести заходи по 100% забезпечення особового складу форменим
обмундируванням.
Строк: 02.11.2016.
3.8. З особовим складом додатково вивчити рекомендації «Про ліквідацію пригод за
умов низьких температур і під час сильного вітру».
Строк: 21.10.2016.
3.9. Активізувати роботу з впровадження і активного використання електронної
системи закупівель «Прозоро».
Строк: постійно.
3.10. Провести заходи щодо готовності підрозділу до опалювального періоду 20162017 років. А також не допускати зривів поставлених завдань і створити сприятливі умови
для несення служби особовим складом в зимовий період.
Строк: постійно.
4. Начальникам Миколаївського РС (Махота С.А.), Новобузького РС (Довженко С.І.)
та Новоодеського РС (Олексієнко О.О.) вирішити питання щодо отримання дозволів на пуск
газу у підрозділах.
Строк: 17.10.2016.
5. Начальнику Інгульського РВ (Городиський А.Г.):
5.1. Привести в належний стан фінансово-господарську діяльність підрозділу та
усунути виявлені недоліки. Про проведену роботу доповісти рапортом до ВРЗ.
Строк: 01.11.2016.
5.2. Підготувати матеріально-технічну базу підрозділу для проведення семінару з
керівниками підпорядкованих підрозділів по питанню «Підготовка підрозділу до роботи в
осінньо-зимовий період 2016-2017 років». Про проведену роботу та готовність підрозділу
доповісти рапортом до ВРЗ.
Строк: 01.11.2016.
5.3. Провести ремонт АЦ-40(131)137А, р.н. 3571 Ч2. Про проведену роботу доповісти
рапортом до ВРЗ.
Строк: 01.11.2016.
6. Начальнику Новоодеського РС (Олексієнко О.О.) провести заміну шин на
АЦ-40(43253)247.02, р.н. 3472 Ч2. Про проведену роботу доповісти рапортом до ВРЗ.
Строк: 01.11.2016.

7. Начальнику Березнегуватського РС (Капелян В.Г.) придбати насос та встановити
його до системи опалення підрозділу. Про проведену роботу доповісти рапортом до ВРЗ.
Строк: 01.11.2016.
Голова Колегії
полковник служби
цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
06 жовтня 2016 року

м. Миколаїв

№ 15

Про надання платних послуг підрозділами
ГУ ДСНС України у Миколаївській області
План надходження коштів від надання платних послуг підрозділами ГУ ДСНС за
січень-вересень 2016 року виконаний на 74,9% (план - 75%)
План надходження коштів від надання платних послуг з урахуванням спонсорської
допомоги виконаний в основному всіма підрозділами за винятком таких: 7 ДПРЧ - 62,9%;
9 ДПРЧ - 73,2%; 17 ДПРЧ - 58,8%; 19 ДПРЧ - 71,9%.
Найвищі показники виконання плану в таких підрозділах: 3 ДПРЧ - 102%; 5 ДПРЧ 107,7%; 10 ДПРЧ - 107,3%; 13 ДПРЧ - 106,8%; 14 ДПРЧ - 102,6%; 18 ДПРЧ - 134,9%;
21 ДПРЧ - 127,5%; 23 ДПРЧ - 134,9%; 24 ДПРЧ - 109,7%.
Проведеним аналізом надходження коштів встановлено:
 7 ДПРЧ: за 3-й квартал 2016 року покращилась робота щодо надання платних
послуг – надійшло від платних послуг 45 219 грн і за рахунок благодійної допомоги
матеріальних цінностей на 9 760 грн;
 9 ДПРЧ: за 3-й квартал 2016 року покращилась робота щодо надання платних
послуг – надійшло від платних послуг 38 078 грн і за рахунок благодійної допомоги
матеріальних цінностей на 10 290 грн;
 17 ДПРЧ: за 3-й квартал 2016 року додатково укладено лише 3 договори по
постанові № 1102, згідно з якими надійшло лише 17299 грн, за рахунок благодійної
допомоги надійшло матеріальних цінностей на 13 035 грн.
Проведеним аналізом надходження коштів і матеріальних цінностей за рахунок
спонсорської допомоги встановлено, що за січень-вересень 2016 року надійшло коштів і
товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 386 069 грн.
Найбільші надходження від спонсорської допомоги в таких підрозділах: 4 ДПРЧ 113 252 грн; 12 ДПРЧ – 94 797 грн; 18 ДПРЧ – 77 762 грн; 21 ДПРЧ – 101 899 грн; 23 ДПРЧ –
175 190 грн. Зовсім не надійшла благодійна допомога в 19 ДПРЧ.
Ще одним з джерел наповнення спеціального фонду є надходження субвенцій з
місцевого бюджету на виконання цільових програм у відповідному районі. За 9 місяців
2016 року до підрозділів надійшло субвенцій на суму 375 120 грн, а саме: 9 ДПРЧ –48 000
грн, 10 ДПРЧ – 9000 грн, 11 ДПРЧ - 19 000 грн, 12 ДПРЧ – 63 120 грн, 15 ДПРЧ – 6000 грн,
22 ДПРЧ – 30 000 грн, 25 ДПРЧ – 200 000 грн.
Слід зазначити, що в деяких підрозділах станом на 01.09.2016 недостатні залишки
коштів на спецрахунку: 6 ДПРЧ – 12 553 грн; 17 ДПРЧ - 792 грн; 21 ДПРЧ – 9261 грн;
24 ДПРЧ – 11 318 грн.

З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених чинним
законодавством, Колегія ГУ ДСНС України у Миколаївській області
ВИРИШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу економіки і фінансів підполковника служби
цивільного захисту Горбунова А.В. взяти до відома.
2. Відділу економіки і фінансів (Горбунов А.В.) провести службове розслідування
щодо неналежної організації роботи з надання платних послуг начальником Казанківського
РС (Кравцов А.С.) та надати пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної
відповідальності.
Строк: до 21.10.2016.
3. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, АРЗ СП:
3.1. Забезпечити неухильне виконання плану надходжень на 2016 рік до спеціального
фонду державного бюджету від надання платних послуг.
Строк: постійно.
3.2. Забезпечити укладання нових договорів з об‘єктами відповідно до постанови
КМУ № 1102, а також на постійне та обов‘язкове аварійно-рятувальне обслуговування
відповідно до постанови КМУ від 01.08.2000 № 1214.
Строк: до 01.11.2016.
3.3. Організувати роботу щодо надходження субвенцій з місцевих бюджетів
відповідно до цільових програм розвитку цивільного захисту району.
Строк: постійно.
3.4. Встановити постійний контроль за оформленням відповідних документів щодо
обліку надання платних послуг.
Строк: постійно.
Голова Колегії
полковник служби
цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
06 жовтня 2016 року

м. Миколаїв

№ 16

Про хід виконання плану
комплектування підрозділів
Центру та практичного
навчання керівного складу
суб’єктів господарювання
Підготовка слухачів проводилась за планом комплектування, затвердженим
розпорядженням голови облдержадміністрації як за державним замовленням (представники
органів влади), так і за контрактами (представники суб’єктів господарювання).
ГУ ДСНС здійснювало нагляд за виконанням органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання вимог щодо обов’язковості
функціонального навчання керівного складу і фахівців.
Під час проведення занять зі слухачами враховувались рекомендації Організаційнометодичних вказівок з підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверджених
наказом ДСНС України від 19 лютого 2016 року № 83.
За дев’ять місяців 2016 року в Центрі пройшли підготовку 1577 осіб, що становить
57% від запланованих 2743, з них: за державним замовленням - 721 (100%); за контрактом 856 (47%).
За державним замовленням план комплектування виконано повністю практично всіма
містами та районами області.
За контрактом план комплектування виконано лише на 47%. Основна причина в тому,
що представники державних підприємств, навчальних закладів і медичних установ після
завершення навчання не виконали умов контракту чи не уклали угоду. З початку року
найкращий стан з підготовкою за контрактом в таких районах: Вітовський – 100%,
Баштанський – 100%, Березанський – 100%, Миколаївський – 88%, Очаківський – 78%,
Інгульський – 65% Корабельний – 65%, Центральний – 85%, Заводський – 61% та
м. Южноукраїнськ – 63%, в той же час Веселинівський – 2%, Казанківський – 2%,
Врадіївський – 10%, Доманівський – 10%, Кривоозерський – 11%, Первомайський – 19% та
м. Первомайськ – 14%.
Такий аналіз показує, що, незважаючи на вимоги нормативних документів,
залишаються проблемні питання з організації навчання керівного складу і фахівців,
основними з яких є: повне виконання плану комплектування; підвищення обізнаності та
відповідальності керівників усіх рівнів щодо важливості та обов'язковості навчання з питань
цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.
У 2016 році практичну підготовку осіб керівного складу і фахівців суб’єктів
господарювання організовано згідно з вимогами наказу МВС від 11.09.2014 № 934 та
здійснюється педагогічним складом Центру шляхом навчально-консультаційного і
методичного супроводження спеціальних об’єктових навчань (тренувань).

Робота проводиться згідно з планом. Педагогічний склад взяв участь у підготовці і
проведенні 154 спеціальних об’єктових навчань та тренувань, з них: комплексних об’єктових
навчань – 10; комплексних об’єктових тренувань – 49; інших видів – 95.
Відповідно до Плану основних заходів на 2016 рік забезпечено підготовку 8 КШН (3
обласного рівня, 5 місцевого рівня) та показового комплексного об’єктового навчання ТОВ
«МСП Ніка-Тера».
На сьогодні Центром проводиться робота з розробки проекту Плану комплектування
на 2017 рік.
На цей час надійшли заявки на навчання за державним замовленням 1040 осіб, що
становить 100% від щорічної потреби.
За контрактом подані заявки на навчання 1588 осіб (2359 осіб − у 2016 році), що
становить лише 6% від щорічної потреби. Практично по всіх районах і містах області
кількісний показник порівняно з 2016 роком знижено, крім Заводського, Арбузинського та
Вознесенського районів, найменші показники в Березанському (3 особи), Доманівському (5
осіб), Очаківському (7 осіб) районах та м. Очакові (4 особи).
Для покращення стану справ з плануванням на 2017 рік педагогічним складом Центру
(кураторами) проводиться роз’яснювальна та консультаційно-методична робота з
посадовими особами органів влади закріплених районів (міст).
Керівний склад Центру розуміє, що тільки у тісній співпраці з ГУ ДСНС України у
Миколаївський області можна вирішити питання організації навчання населення
Миколаївської області та покращити стан обізнаності населення щодо безпечної поведінки у
надзвичайних ситуаціях.
З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених чинним
законодавством, Колегія ГУ ДСНС України у Миколаївській області
ВИРИШИЛА:
1. Інформацію начальника навчально-методичного центру цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Миколаївської області Жуковського С.Є. взяти до відома.
2. Начальнику навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Миколаївської області (Жуковський С.Є.) надати до Головного управління
список кураторів центру за районами області .
Строк: 21.10.2016.
3. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, 1 ДПРЗ та ДПРЧ:
3.1. Забезпечити контроль за виконанням плану комплектування НМЦ ЦЗ та БЖД
Миколаївської області слухачами на 2016 рік та організацією ведення органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання всіх форм власності
обліку осіб, які зобов'язані проходити навчання з питань цивільного захисту, техногенної та
пожежної безпеки.
Строк: постійно.
3.2. Забезпечити контроль за плануванням та проведенням органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання всіх форм
власності заходів практичної підготовки з питань цивільного захисту (СОН, СОТ).
Строк: постійно.

Голова Колегії
полковник служби
цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко

