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Організація оперативно-службової
діяльності підрозділів під час
посиленого варіанта несення служби
Відповідно до наказу ГУ ДСНС України у Миколаївській області від 09.06.2016
№ 307 підрозділи Миколаївського гарнізону цивільного захисту були переведені на
посилений варіант несення служби з 18 по 21 червня та з 25 по 29 червня. Наказом
передбачалося введення посиленого режиму несення служби і виконання комплексу заходів,
спрямованих на підвищення готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації, події
та пожежі.
Всі керівники підрозділів прозвітували про виконання заходів у повному обсязі і
готовності до реагування в цей період. Як показали перевірки підрозділів, що проводилися
співробітниками апарату Головного управління в цей період, в цілому служба на місцях була
організована відповідно до вимог, однак в ряді підрозділів виявлено такі недоліки:
- не в повному обсязі укомплектовані наглядові справи за посиленим варіантом в 7 і
11 ДПРЧ;
- з особовим складом 7 ДПРЧ не проведено вивчення всіх об'єктів, задіяних у
святкуванні;
- в 20 ДПРЧ був відсутній резерв пального «наливом» на всі автомобілі;
- особовий склад не забезпечений у повному обсязі індивідуальними касками та
бойовим одягом нового зразка в 13, 20, 21 ДПРЧ.
Найбільшу кількість зауважень виявлено в 11 ДПРЧ та Веселинівському
районному секторі. Так, пропускний режим на територію підрозділу не організований
відповідно до вимог, особовий склад не знає у повному обсязі своїх дій при отриманні
сигналу «Збір-Аварія», «тривожні валізи» співробітників не укомплектовані, у 8
співробітників відсутні засоби індивідуального захисту, техніка недоукомплектована
засобами гасіння пожеж на відкритій території (лопати і хлопавки).
Тривалий час відсутня бензопила в оперативному розрахунку. За фактом
встановлених зауважень керівникам Веселинівського районного сектору і 11 ДПРЧ
оголошені дисциплінарні стягнення.
Також мобільними групами перевірялися додаткові питання, що впливають на
оперативну готовність підрозділів, так:
- на автомобілях і в приміщеннях ПЗЧ відсутня необхідна кількість вогнегасників
(10, 15, 21, 25 ДПРЧ);
- неякісно і не на належному рівні ведеться оперативно-службова документація,
несвоєчасно вносяться необхідні корективи (7, 8, 10, 11, 21, 22, 25 ДПРЧ);
- не на належному рівні проводяться прийом і здача чергування (8, 10, 11, 21, 22
ДПРЧ);

- у начальників караулів 15 і 21 ДПРЧ відсутні методичні розробки на проведення
занять, з особовим складом 21 ДПРЧ відпрацювання нормативів проводиться без подачі
вогнегасних засобів;
- керівництвом 21 ДПРЧ та Новоодеського районного сектору з 11 квітня не
розглядаються зауваження, зазначені в книзі служби.
У ході перевірок підрозділів з особовим складом чергових караулів проводилися
тактичні заняття з гасіння умовних пожеж на об'єктах району. Як показали результати,
керівники підрозділів неякісно проводять денні та нічні тактичні заняття. Так, РТП та
особовим складом допускалися такі помилки:
- при прийомі заяви про умовну пожежу черговий диспетчер 7 ДПРЧ не встановив
всіх даних відповідно до вимог;
- шляхові листи заповнюються в неповному обсязі (7, 11, 21 ДПРЧ);
- не організована взаємодія з адміністрацією об'єкта (7, 8, 22 ДПРЧ);
- не проводилася евакуація автотранспорту з територій об'єктів (7, 21, 22 ДПРЧ);
- неправильний вибір вирішального напрямку (7 ДПРЧ);
- не встановлюються автоцистерни на протипожежні вододжерела (7, 8, 21 ДПРЧ);
- стволи на гасіння пожежі та захист подавалися без тепловідбиваючих костюмів
(11, 22 ДПРЧ);
- були відсутні або не відповідали документи оперативного реагування на об'єкти
(7, 8, 11, 15, 21 ДПРЧ);
- водій автоцистерни 11 ДПРЧ не має достатніх навичок роботи на спеціальних
агрегатах;
- від автоцистерни 7 ДПРЧ одночасно подавалися водяний і пінний стволи.
Результатом неякісного проведення тактичних занять з особовим складом, на жаль, є
факти неправильних дій при гасінні пожеж підпорядкованими підрозділами.
Так, 28 червня 2016 року в 00:55 на пункт зв'язку 12 ДПРЧ надійшло повідомлення
про пожежу, в двоповерховій будівлі. О 01:08 до місця пожежі прибуло відділення МПО на
АЦ-40 (130) у кількості 3 чоловік. О 01:14 передали на ПЗЧ 12 ДПРЧ інформацію про
локалізацію пожежі сміття на 1 поверсі площею 30 м2. Однак о 01:55 РТП-1 запросив
додатково два відділення 12 ДПРЧ у зв'язку із сильним задимленням і відсутністю на
озброєнні МПО засобів захисту органів дихання. О 02:15 до місця прибуло
2 відділення 12 ДПРЧ на АЦ-40 (131) на чолі з відповідальним по підрозділу
(Онощенком О.А., РТП-2), який після проведення розвідки ланкою ГДЗС передав
інформацію про пожежу на 1-му поверсі на площі 10 м2 та на 2-му поверсі на площі 50 м2.
Через 2 години о 04:25 РТП-2 викликав додатково 1 відділення 12 ДПРЧ і оголосив збір
резервних відділень МПО Олександрівка та 12 ДПРЧ. О 05:15 до місця пожежі прибув
начальник 12 ДПРЧ (Гуцалов В.В.), який передав інформацію, що пожежею охоплено
будівлі на 1 та 2 поверхах і покрівлі загальною площею 450 м2, додатково викликав резервне
відділення МПО Олександрівка та ДПК «Полтавське ХПП».
Всього до гасіння пожежі було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки,
16 чоловік особового складу, 2 ланки ГДЗС, подавалися 2 стволи СПРК і 1 ствол РСК-50.
Така організація гасіння пожежі виникла внаслідок неякісного проведення розвідки як 1-го,
так і 2-го РТП та несвоєчасного зосередження сил і засобів на гасіння пожежі.
Важливим аспектом при гасінні пожеж є дотримання вимог техніки безпеки, однак у
13 ДПРЧ було виявлено факт роботи начальника караулу і командира відділення з
порушеннями ТБ (у будівельній касці і без пожежного пояса).
З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених чинним
законодавством, Колегія ГУ ДСНС
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію т.в.о. начальника управління реагування на надзвичайні ситуації
підполковника служби цивільного захисту Слющенка Ю.О. взяти до відома.

2. Начальникам Баштанського РС (Могилко А.Ю.), Березанського РС (Марцоха О.Ю.)
та Новоодеського РС (Олексієнко О.О.):
2.1. Вказати на наявні недоліки та незадовільну роботу з організації оперативнослужбової діяльності та попередити, що у разі повторного виявлення недоліків будуть
застосовані заходи дисциплінарного характеру.
2.2 Організувати усунення вказаних недоліків, вжити дієвих заходів по їх
недопущенню в майбутньому. Про вжиті заходи та усунення недоліків доповісти рапортом
до УРнаНС.
Строк: 20.07.2016.
3. Начальникам РВ(С), МРВ(С), 1 ДПРЗ, ДПРЧ:
3.1. Особисто проводити аналіз основних показників оперативної роботи підрозділів.
Питання розглядати на оперативних нарадах керівного складу підрозділу.
Строк: постійно.
3.2. Забезпечити якісне проведення практичних занять з особовим складом підрозділів
по СФП та тактичної підготовки. Результати виконання контрольних нормативів (опитувань)
враховувати під час преміювання особового складу.
Строк: постійно.
3.3. Забезпечити виїзд відповідальних по підрозділу на всі пожежі для забезпечення
якісного гасіння пожеж.
Строк: постійно.
3.4. З особовим складом підрозділів провести додаткові заняття з техніки безпеки під
час гасіння пожеж та забезпечити роботу особового складу на пожежах у повному комплекті
бойового одягу та спорядження.
Строк: постійно.
3.5. Організувати якісне проведення практичних денних та нічних тактичних занять.
При незадовільному результаті відпрацьовувати ввідні повторно.
Строк: постійно.

Голова Колегії
полковник служби
цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
08 липня 2016 року

м. Миколаїв
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Про стан роботи з утримання техніки,
підготовки до проведення річного
технічного контролю та транспортної
дисципліни в підрозділах ГУ ДСНС

Відповідно до наказу ГУ ДСНС України у Миколаївській області від 08.04.2016
№ 192 «Про проведення річного технічного контролю у 2016 році» було проведено певну
роботу. Так, під час проведення технічного контролю встановлено, що в деяких підрозділах
не проводиться належним чином коригування документів по транспортній дисципліні,
технічна документація на спеціальні автомобілі згідно з вимогами наказу ДСНС України від
27.06.2013 № 432 має низку недоліків. Такими підрозділами є: 9, 11, 17, 18 ДПРЧ, де
напрямок транспортної дисципліни ведеться на низькому рівні та мають такі зауваження:
- документація ведеться недбало і з виправленнями;
- слабкий контроль керівників за станом транспортних засобів;
- з водійським складом заняття проводяться формально, цьому свідчить дуже
низький рівень знань про правила дорожнього руху.
У таких підрозділах, як 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25 ДПРЧ, відсутні дозволи на
використання світлової і звукової сигналізації (телефонограма від 16.09.2013 № 905), чим
грубо порушуються вимоги Закону України «Про дорожній рух».
Під час перевірки знань Правил дорожнього руху слабкі знання показали водії усіх
підрозділів.
Керівники підрозділів не приділяють належної уваги технічному стану транспортних
засобів, проведенню робіт технічного обслуговування, тому деякі транспортні засоби були
неякісно підготовлені до проведення річного технічного контролю. Це такі підрозділи, як:
7 ДПРЧ Баштанського району; 9 ДПРЧ Березнегуватського району; 11 ДПРЧ
Веселинівского району; 17 ДПРЧ Казанківского району; 18 ДПРЧ Кривоозерського
району; 25 ДПРЧ м. Южноукраїнська.
До річного технічного контролю якісно були підготовлені транспортні засоби у
таких підрозділах області:
- 6 ДПРЧ Арбузинського району;
- 14 ДПРЧ Доманівського району;
- 20 ДПРЧ Новобузького району;
- 23 ДПРЧ Первомайського району;
- 24 ДПРЧ Снігурівського району.
З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених чинним
законодавством, Колегія ГУ ДСНС України у Миколаївській області

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника служби безпеки дорожнього руху полковника служби
цивільного захисту Кабаєва С.А. взяти до відома.
2. Начальників 7 ДПРЧ (Ільчук В.А.), 9 ДПРЧ (Ляшенко О.С.), 11 ДПРЧ
(Ковальчук І.Ю.), 17 ДПРЧ (Левицький Р.М.), 18 ДПРЧ (Куцмида В.В.), 21 ДПРЧ
(Рудий В.В.), 25 ДПРЧ (Долінський В.А.) попередити за неякісне проведення технічного
обслуговування (ТО-1, ТО-2, СТО) і підготовки техніки до річного технічного контролю та
попередити про персональну відповідальність дисциплінарного характеру.
3. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, 1
дотримуватися вимог наказу ДСНС України від
Настанови з експлуатації транспортних засобів
перевірок технічного стану один раз в 10 днів,
обслуговування автомобіля.
Голова Колегії
полковник служби
цивільного захисту

ДПРЗ, ДПРЧ, АРЗ СП, ЧТС суворо
27.06.2013 № 432 «Про затвердження
у підрозділах системи ДСНС» щодо
а також після проведення технічного

М.Г. Грицаєнко

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
08 липня 2016 року

м. Миколаїв
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Організація роботи підрозділів
по надходженню коштів від
надання платних послуг
План надходження коштів від надання платних послуг підрозділами ГУ ДСНС за
січень-червень 2016 року виконаний на 44,5% (план - 50%).
План надходження коштів від надання платних послуг виконаний: 3 ДПРЧ ( 62,8%),
13 ДПРЧ (75,5%), 15 ДПРЧ (57,1%), 18 ДПРЧ (50,3%), 19 ДПРЧ (51,5%), 25 ДПРЧ
(55,1%), АРЗ СП (52,4%).
Найменші показники виконання плану: 7 ПРЧ - 31,7%; 8 ДПРЧ - 29,8%; 9 ДПРЧ 23,7%; 11 ДПРЧ - 21,8% (з урахуванням спонсорської допомоги – 53,8%); 12 ДПРЧ - 9,5%
(з урахуванням спонсорської допомоги – 65,6%); 14 ДПРЧ - 33,1%; 17 ДПРЧ - 11,1%; 20
ДПРЧ - 21% (з урахуванням спонсорської допомоги – 50%); 22 ДПРЧ - 25,3%; 24 ДПРЧ 35,4% (з урахуванням спонсорської допомоги – 45,4%).
Проведеним аналізом надходження коштів встановлено:
 7 ДПРЧ: за 1-ше півріччя надійшло коштів у сумі 79 176 грн, у т.ч. за утримання
базових станцій 26 233, таким чином від платних послуг надійшло лише 52 943 грн.
Порівняно з 1 кварталом 2016 року: за 1-й квартал 2016 року надходження становили 19,6%,
за 2-й квартал 2016 року надходження склали лише 12,4% - зменшення на 7,2%. Благодійна
допомога в 2-му кварталі 2016 року надійшла на суму 8000 грн, але рапорт на оформлення
затверджений лише в липні 2016 року.
 8 ДПРЧ: за 1-ше півріччя надійшло коштів у сумі 74 455 грн., у т.ч. за утримання
базових станцій 15 000, таким чином від платних послуг надійшло 59 455 грн. Порівняно з
1 кварталом 2016 року збільшились надходження від платних послуг з 9,2% до 29,8%.
Благодійна допомога в 2-му кварталі 2016 надійшла на суму 2977 грн.
 9 ДПРЧ: порівняно з 1 кварталом 2016 року збільшились надходження від
платних послуг з 6,6% до 29,9%, також надійшла благодійна допомога на суму 11 055 грн і
субвенція з місцевого бюджету на суму 48 000 грн.
 14 ДПРЧ: не покращується робота щодо надходження коштів від надання платних
послуг – за перший квартал надходження склали 15,2%, за другий – 17,9%. Благодійна
допомога в 2-му кварталі 2016 року надійшла на суму 6490 грн.
 17 ДПРЧ: не покращується робота щодо надходження коштів від надання платних
послуг – за перший квартал надходження склали 5%, за другий – 11,1%. Однак надійшла
благодійна допомога в 2-му кварталі на суму 26 977 грн.
 22 ДПРЧ: за 1-ше півріччя надійшло коштів у сумі 50 616 грн. Порівняно з
1 кварталом 2016 року збільшились надходження від платних послуг з 6,7% до 25,3%.
Благодійна допомога в 2-му кварталі 2016 року надійшла у сумі 6315 грн.

Проведеним аналізом надходження коштів і матеріальних цінностей за рахунок
спонсорської допомоги встановлено, що за 1 півріччя 2016 року надійшло коштів і товарноматеріальних цінностей на загальну суму 614 459 грн.
Найбільші надходження від спонсорської допомоги в таких підрозділах:
3 ДПРЧ - 38 800 грн; 4 ДПРЧ - 113 251 грн; 11 ДПРЧ - 32 110 грн; 12 ДПРЧ - 66 477
грн; 20 ДПРЧ - 43 530 грн; 23 ДПРЧ - 88 990 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 розвитку цивільного захисту
у відповідному районі. За 1 півріччя 2016 року до підрозділів надійшло субвенцій на суму
111 120 грн: 9 ДПРЧ - 48 000 грн, 12 ДПРЧ - 63 120 грн.
За 1 півріччя 2016 року проведено перевірки ведення обліку надання платних послуг
у підрозділах. На належному рівні ведеться робота в 3, 5, 11, 14, 20, 21, 23 ДПРЧ. Найбільше
порушень в цьому напрямку встановлено в 7 і 17 ДПРЧ:
 7 ДПРЧ: відсутні акти щодо наданих платних послуг з об’єктами по отриманих
коштах у 2015 році на суму 11 970 грн, встановлено чисельні розбіжності показників щодо
витрат пально-мастильних матеріалів при забезпечені послуг із залученням транспорту та
спец агрегатів, заявлених у актах наданих послуг з даними фактичних їх витрат згідно з
експлуатаційними картками, у деяких договорах завищені норми витрат пального за проїзд
до об’єкта, а також завищується час надання послуги, тим самим створено умови для
штучного завищення отриманих коштів від замовника. Журнал обліку послуг ведеться з
порушеннями вимог нормативних документів та не зареєстрований у номенклатурі справ.
 17 ДПРЧ: відсутні акти наданих послуг, отриманих від ТОВ «Кворум – Нафта»
та ПРАТ «Казанківське ХПП». По наданих послугах у 2015 році із шести юридичних осіб
дані договору і калькуляції не відповідали даним експлуатаційних карток автомобіля, також
по двох об’єктах дані калькуляції щодо витрат ПММ не відповідали даним витратам згідно з
актами наданих послуг.
Станом на 01.07.2016 17 ДПРЧ порушення усунено у повному обсязі. Що стосується
усунення порушень, виявлених в 7 ДПРЧ, то згідно з вимогами керівництва ГУ ДСНС
відповідно до доповідної записки від 27.05.2016 їх необхідно було усунути до 07.06.2016,
однак до сьогодні їх не усунуто. Контроль за їх усуненням з боку начальника Баштанського
РС відсутній. На сьогодні проводиться службове розслідування по порушеннях, виявлених
по наданню платних послуг.
Слід зазначити, що в деяких підрозділах станом на 01.07.2016 недостатні залишки
коштів: 6 ДПРЧ - 6165 грн; 7 ДПРЧ - 2068 грн; 17 ДПРЧ - 3459 грн; 19 ДПРЧ- 3327 грн;
20 ДПРЧ –7154 грн; 24 ДПРЧ- 7430 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 персоналу (Чоков В.В.) за належну організацію роботи щодо надання
платних послуг збільшити розмір щомісячної премії за червень 2016 року начальникам
Заводського РВ підполковнику служби ц/з Кішку Л.Я., Врадіївського РС майору служби ц/з
Фурашкевичу В.М., Єланецького РС майору служби ц/з Волинцю В.П., Кривоозерського РС
майору служби ц/з Іщенку М.С., Южноукраїнського МС підполковнику служби ц/з
Цушку Р.В. та АРЗ СП полковнику служби ц/з Мокренку В.В.

3. Начальника 14 ДПРЧ (Гилко Р.А.) попередити про неналежну організацію роботи
щодо надання платних послуг та попередити про персональну відповідальність
дисциплінарного характеру.
4. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, АРЗ СП:
4.1. Забезпечити неухильне виконання плану надходжень на 2016 рік до
спеціального фонду державного бюджету від надання платних послуг.
Термін: постійно.
4.2. Забезпечити укладання нових договорів з об‘єктами згідно з постановою КМУ
№ 1102, а також на постійне та обов‘язкове аварійно-рятувальне обслуговування відповідно
до постанови КМУ від 01.08.2000 № 1214.
Термін: до 01.08.2016.
4.3. Організувати роботу щодо надходження субвенцій з місцевих бюджетів згідно з
цільовими програмами розвитку цивільного захисту району.
Термін: постійно.
4.4. Встановити постійний контроль за оформленням відповідних документів щодо
обліку надання платних послуг.
Термін: постійно.
Голова Колегії
полковник служби
цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
08 липня 2016 року

м. Миколаїв

№ 11

Про хід виконання плану
комплектування підрозділів
Центру та практичного
навчання керівного складу
суб’єктів господарювання
Завдання Центру з підготовки слухачів у 2016 році визначені розпорядженням
голови облдержадміністрації від 16.12.2016 № 404-р щодо організації навчання осіб
керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту області і планом роботи Центру на
рік.
Планування навчання керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту
області було здійснено згідно з вимогами п. 18, 19 постанови КМУ від 23.10.2013 № 819
(щодо Порядку проведення навчання) як за державним замовленням (керівний склад органів
влади), так і за контрактами (суб’єкти господарювання).
За перше півріччя 2016 року всього підготовлено 1 116 слухачів, з них за державним
замовленням - 576, що становить 100% виконання плану комплектування, за контрактом 540 осіб, що становить 32% плану. З метою наближення навчання до міст роботи слухачів
проведено виїзні заняття в 14 районах та містах області, що становить 100% від
запланованих.
За державним замовленням усі райони та міста області виконали план
комплектування на 100%. За контрактом найкращий стан підготовки слухачів у
м. Южноукраїнськ (100% виконання плану комплектування), у районах: Вітовському
(100%), Очаківському (100%), Миколаївському (84%), Інгульському (58%),
Центральному (54%), Заводському (50%). Найгірший стан виконання плану
комплектування у м. Первомайськ (2%), у районах: Врадіївському (1%), Казанківському
(2%), Веселінівському (2%), Новоодеському (2%), Новобузькому (3%).
Аналіз показує, що більшість керівників суб’єктів господарювання при направленні
керівного складу та фахівців у сфері цивільного захисту на функціональне навчання в Центр
не керуються вимогами п. 3 статті 91 Кодексу цивільного захисту та статті 19 ПКМ України
від 23.10.2013 № 819, де визначено, що функціональне навчання суб’єктів господарювання
проводиться за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Крім того, за заявками суб’єктів господарювання здійснено навчання посадових осіб
за програмами: спеціальної підготовки - 170 осіб; з питань пожежної безпеки – 425 осіб; за
програмами загальної та спеціальної підготовки 97 осіб.
За перше півріччя 2016 року практична підготовка осіб керівного складу і фахівців
(методичний супровід) організовано згідно з вимогами наказу МВС від 11.09.2014 № 934 та
здійснювалась за планом проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань (планграфіком практичної підготовки).

Педагогічний склад Центру взяв участь у підготовці і проведенні 111 спеціальних
об’єктових навчаннях та тренуваннях (у тому числі 18 – День цивільного захисту, 17 –
Тиждень безпеки дитини).
Крім того, забезпечено навчально-консультаційне і методичне супроводження
багатоступеневого командно-штабного навчання з органами управління і силами цивільного
захисту Арбузинської та Веселинівської районних ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ
Миколаївської області. На сьогодні здійснюється методичний супровід підготовки
показового комплексного об’єктового навчання ВАТ МСП «Ніка-Тера».
Консультаційно-методична допомога з питань цивільного захисту педагогічним
складом Центру надана 600 суб’єктам господарювання.
З метою навчання населення безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях та
небезпечних подіях в Центрі створено та працює мобільний консультаційний пункт. За 6
місяців 2016 року була організована його робота на 8 суб’єктах господарювання області.
Інформаційно-пропагандистська діяльність: розміщено 44 публікації у друкованих
ЗМІ, проведено 4 виступи на телебаченні, через радіовузли об’єктів з масовим перебуванням
людей зроблено 266 оголошень-попереджень, на Інтернет-сайтах розміщено 120 публікацій.
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. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, 1 ДПРЗ та ДПРЧ:
2.1. Посилити контроль за виконанням суб'єктами господарювання вимог щодо
обов'язковості навчання осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та пожежної безпеки
відповідно до плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Миколаївської області на 2016 рік.
2.2. Забезпечити нагляд за 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, надання заявок на функціональне навчання у 2017 році та графіків
проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

Голова Колегії
полковник служби
цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ГУ ДСНС України
у Миколаївській області
18 липня 2016 року № 377

РЕЙТИНГ

ВІтаКзГ

СПАтаДЗ

Узагальнена
оцінка

Місце за І
півріччя 2016 р.

Місце за І
півріччя 2015 р.

показників оперативно-службової діяльності
серед підрозділів ГУ ДСНС України у Миколаївській області
за підсумками роботи у І півріччі 2016 року
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Перший заступник начальника
ГУ ДСНС України у Миколаївській області
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УДНтаК

Первомайський р-н
Арбузинський р-н
Центральний р-н
Вознесенський р-н
Очаківський р-н
Корабельний р-н
м. Южноукраїнськ
Заводський р-н
Снігурівський р-н
Братський р-н
Жовтневий р-н
Інгульський р-н
Новобузький р-н
Врадіївський р-н
Березнегуватський р-н
Баштанський р-н
Єланецький р-н
Березанський р-н
Кривоозерський р-н
Доманівський р-н
Казанківський р-н
Новоодеський р-н
Миколаївський р-н
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Підрозділ області

УРнаНС

Місце

Місця за основними напрямками роботи
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