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Миколаїв
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№ з/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

2
3
4
І. Заходи функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Реалізація основних положень Стратегії сталого розвитку
Панасенко М.А.,
«Україна - 2020», затвердженої Указом Президента України від
Гриб М.Г.,
Протягом
12 січня 2015 року № 5
Мазур В.А.,
кварталу
Озерний О.М.,
структурні підрозділи ГУ
Виконання в межах повноважень Плану заходів Державної
Панасенко М.А.,
служби України з надзвичайних ситуацій з реалізації Програми
Гриб М.Г.,
У визначені
діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди
Мазур В.А.,
Планом строки
(постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2014 р.
Озерний О.М.,
№ 695 «Про затвердження Програми діяльності КМ України»)
структурні підрозділи ГУ
Виконання Плану основних заходів цивільного захисту на
Панасенко М.А.,
2016 рік
Гриб М.Г.,
У визначені
Мазур В.А.,
Планом строки
Озерний О.М.,
структурні підрозділи ГУ
Підготовка та надання пропозицій до плану роботи
Панасенко М.А.,
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС на наступний рік
Гриб М.Г.,
Мазур В.А.,
Грудень
Озерний О.М.,
САПР,
структурні підрозділи ГУ
Підготовка та надання в межах повноважень інформаційних
Панасенко М. А.,
матеріалів, необхідних для розгляду запланованих питань на
Мазур В. А.,
засідання Державної комісії ТЕБ та НС, регіональної комісії ТЕБ
Згідно з
Гриб М. Г.,
і НС при облдержадміністрації та
ради з питань БЖД. окремим планом САПР,
Здійснення контролю за виконанням рішень вищезазначених
структурні підрозділи ГУ
комісій
Розробка (участь у розробці) розпорядчих документів
Протягом
Панасенко М.А.,
регіонального та місцевого рівнів у сфері цивільного захисту
кварталу, при
Гриб М. Г.,
населення і територій від надзвичайних ситуацій відповідно до
отриманні нор- Мазур В. А., Озерний О. М.,
Кодексу цивільного захисту України та інших підзаконних актів мативно-правових САПР, начальники МРВ (С),
актів вищого рівня РВ (С) та МС

Відмітка про
виконання
5
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№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

1

2
Підготовка спільно з управлінням з питань надзвичайних
ситуацій облдержадміністрації аналізу роботи щодо діяльності
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у сфері цивільного захисту за
підсумками кварталу та року, надання до ДСНС відповідного
огляду та пропозицій щодо її поліпшення
Підготовка аналізу роботи щодо діяльності ГУ ДСНС у сфері
цивільного захисту за підсумками кварталу та року, надання до
ДСНС відповідного огляду та пропозицій щодо її покращення
Забезпечення роботи регіональних штабів з питань, пов'язаних
із соціальним забезпеченням громадян України, які
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції (відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014
року № 588-р «Питання соціального забезпечення громадян
України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та
районів проведення антитерористичної операції»)
Організація та контроль за виконанням підпорядкованими
піротехнічними
підрозділами
заходів
з
гуманітарного
розмінування та реагування у разі виявлення населенням
вибухонебезпечних
предметів
на
території
у
зоні
відповідальності
Участь в межах компетенції у заходах:
- оперативної підготовки Збройних Сил України (командноштабні навчання, тренування та перевірки);
- з антитерористичної діяльності (командно-штабні та тактикоспеціальні навчання, тренування тощо);

3

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

За Планомграфіком
координаційної
групи АТЦ при
регіональних
органах СБУ
- державної охорони органів державної влади України та
За повідомпосадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона
леннями УДО
України та
телеграм ДСНС
Забезпечення контролю та узагальнення інформації щодо Постійно, згідно з

Відповідальний виконавець
4
Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ

Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ,
структурні підрозділи ГУ
ДСНС
(у межах компетенції)

Гриб М.Г.,
УРНС

Панасенко М.А.,
Гриб М.Г.,
УОЗЦЗ,
УРНС

Панасенко М.А., Гриб М.Г.,
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1

2
виконання заходів державних, регіональних та місцевих програм
з питань забезпечення цивільного захисту області, рішеннями
комісій ТЕБ і НС, обласної ради, розпоряджень та доручень
облдержадміністрації
Підготовка
пропозицій
до
проекту
розпорядження
облдержадміністрації «Про затвердження
Плану основних
заходів цивільного захисту Миколаївської області на 2017 рік»

3
встановленими
строками
виконання

4
Мазур В.А., Озерний О. М.,
САПР, УОЗЦЗ, УРЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Панасенко М.А.,
Гриб М.Г.,
Мазур В.А.,
Озерний О. М.,
УОЗЦЗ, УРНС, ВРЗ
УДН(К) у с П, ТБ та ЦЗ,
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Розроблення графіків проведення заходів з підготовки органів
управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми
ЄДСЦЗ Миколаївської області на 2017 рік
Контроль створення територіальних формувань цивільного
захисту на об’єктах
Організація роботи із реалізації у повному обсязі комплексу
організаційних та практичних заходів щодо виконання завдань,
передбачених регіональними програмами у сфері цивільного
захисту, а саме: «Регіональною цільової програмою захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2013-2017 роки»

Грудень

Листопад

Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М.А.,
Озерний О. М.,
Мазур В. А.,
Протягом
УОЗЦЗ, УРЗ,
кварталу
УДН(К) у с П, ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Коригування Плану участі ГУ у територіальній обороні Протягом кварталу Панасенко М. А.,
області
(за окремим
Гриб М. Г.,
рішенням)
УОЗЦЗ, УРНС
Коригування Плану цивільного захисту ГУ ДСНС України у
Панасенко М. А.,
Протягом
Миколаївській області на особливий період (картографічні
УОЗЦЗ
жовтня
додатки)
Розроблення Плану заходів щодо приведення у готовність ГУ
Панасенко М. А.,
та підпорядкованих підрозділів до дій у період пропуску
УОЗЦЗ
Грудень
льодоходу, повені і паводків у 2017 році
Організація роботи щодо впровадження вимог розділів

Грудень

Протягом

Панасенко М. А.,

Відмітка про
виконання
5

5
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Відповідальний виконавець

1

2
інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі
проектної документації об'єктів та містобудівної документації

3
кварталу

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

УОЗЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
ІІ. Заходи державного нагляду та контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки
Організація роботи із забезпечення державного нагляду
Мазур В.А.,
(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки в частині
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
планування, оприлюднення, проведення та оформлення
Протягом
результатів перевірок (Закон України «Про основні засади
кварталу
державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» та зміни внесені Законом України від 22 липня
2014 року № 1600-VII)
Перевірка підготовки та готовності: об’єктів, що належать
Мазур В.А.,
суб’єктам господарювання з високим ступенем ризику від
За окремим
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
провадження господарської діяльності;
графіком
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Забезпечення інформування органів влади за фактами пожеж
За фактом
Мазур В.А.,
на підконтрольних об’єктах, де мали місце факти порушень
виникнення
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, на яких пожеж/надзвичайн
виникали пожежі/надзвичайні події
их подій
Проведення комплексу організаційних і практичних заходів
Мазур В.А.,
щодо подальшого контролю за приведенням у належний
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
протипожежний та техногенний стан об’єктів державної
начальники МРВ (С), РВ (С)
власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки
За окремим
та МС
держави (постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015
планом
№ 83 «Про затвердження переліку об'єктів державної власності,
що мають стратегічне значення для економіки і безпеки
держави»), а також об’єктів їх життєзабезпечення
Здійснення перевірок стану техногенної та пожежної безпеки
Мазур В.А.,
хімічно-небезпечних об'єктів та вибухопожежонебезпечних
За окремим
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
об'єктів
рішенням
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Участь у здійсненні контролю за техногенною і пожежною
Мазур В.А.,
До 15 грудня
безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
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виконання
5
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Відповідальний виконавець

1

2
компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних
об’єктів Збройних Сил України
Розгляд декларацій відповідності матеріально-технічної бази
об’єктів вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

3

4

7.

8.

9.

10.

11.

Розроблення та здійснення комплексу організаційних і
практичних заходів щодо запобігання виникненню:
- пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом
пожежонебезпечного періоду;
Здійснення заходів щодо запобігання виникненню пожеж в
екосистемах області
Організація роботи та вжиття профілактичних заходів щодо
недопущення пожеж у житловому секторі області
Організація
роботи щодо створення
функціонування місцевої пожежної охорони

та

Щомісяця
(за фактом
надходження)
Жовтень
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

належного

Організація роботи щодо створення добровільних пожежних
формувань на об’єктах, установах, організаціях області та
забезпечення їх функціонування, згідно з вимогами Постанови
Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 564 «Про
затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної
охорони».
13.
Здійснення контролю за станом адміністративно-правової
діяльності, дотриманням законності при застосуванні прав,
наданих органам державного нагляду у сфері пожежної та
техногенної безпеки, вжиття заходів з усунення недоліків
14.
Опрацювання матеріалів та підготовка рішень по винесених
постановах та приписах щодо застосування запобіжних заходів

Протягом
кварталу

12.

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
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1
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Найменування заходу
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Відповідальний виконавець

2
Контроль за прийнятими рішеннями про призупинення дій
постанов та приписів щодо застосування запобіжних заходів

3

4

Аналіз чинних постанов та приписів про застосування
запобіжних заходів
Представництво інтересів ГУ ДСНС України у Миколаївській
області в адміністративному суді усіх інстанцій під час розгляду
справ щодо вжиття заходів реагування до суб’єктів
господарювання
Організація роботи з забезпечення приведення в дію рішень
суду про вжиття заходів реагування у вигляді повного або
часткового зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих
виробництв, цехів тощо (в межах повноважень)
Надання методичної та практичної допомоги структурним
підрозділам щодо організації службової діяльності з питань
державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної
безпеки
Контроль за обов’язковими видами страхування, що
стосуються діяльності державного нагляду у сфері пожежної та
техногенної безпеки
Організація роботи зі зверненнями громадян щодо питань
державного нагляду(контролю) у сфері пожежної та техногенної
безпеки, контроль за наданням відповідей заявникам

Здійснення обліку пожеж та їх наслідків, внесення даних до
масиву карток обліку пожеж
23.
Здійснення перевірок стану техногенної та пожежної безпеки
хімічно-небезпечних об'єктів та вибухопожежонебезпечних
об'єктів
22.

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Щомісяця
Протягом
кварталу/при
надходженні
звернень
Протягом
кварталу
За окремим
рішенням

Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
ЮС,
Мазур В.А.,
ЮС, УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС

Відмітка про
виконання
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1
24.

2
Участь у здійсненні контролю за техногенною і пожежною
безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і
компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних
об’єктів Збройних Сил України
25.
Організація роботи щодо проведення паспортизації ПНО,
вчасного коригування та відправлення до Державного
департаменту страхового фонду документації паспортів ПНО
Організація та проведення перевірок здійснення ідентифікації
потенційної небезпеки, паспортизації, ідентифікації об’єктів
підвищеної небезпеки відповідно до вимог керівних документів у
сфері цивільного захисту та техногенної безпеки
27.
Організація та проведення перевірок наявності планів
локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та аварій на ПНО та
ОПН, проведення тренувань по ПЛАСах

Строк виконання

Відповідальний виконавець

3

4

До 15 грудня

Протягом
кварталу

Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)

Протягом
кварталу

Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)

Протягом
кварталу

26.

28.

29.

Організація та проведення перевірок розроблення декларацій
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки
Здійснення контролю за станом впровадження систем раннього
виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі
їх виникнення на підконтрольних об’єктах

Перевірка організації діяльності щодо обов’язкового
обслуговування державними аварійно-рятувальними службами
підприємств, установ та організацій. Ведення реєстру об’єктів,
на яких укладено відповідні угоди
31.
Організація роботи щодо попередження загибелі людей на
водних об’єктах області

Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

30.

Протягом
кварталу

Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС

Відмітка про
виконання
5
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№ з/п
1
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

2
3
4
Організація роботи щодо попередження загибелі людей на
Мазур В.А.,
водних об’єктах області в зимовий період у частині перевірки
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
Листопад - грудень
створення та функціонування сезонних рятувальних постів
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Участь у засіданнях архітектурних рад
Протягом
Мазур В.А.,
кварталу
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
(за запрошенням) начальники МРВ (С), РВ, МС
Контроль за відведенням земельних ділянок під будівництво
Мазур В.А.,
пожежних ДЕПО та організація пожежної охорони на об’єктах
Протягом
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
кварталу
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Контроль за відновленням функціонування наявних та
Мазур В.А.,
впровадженням нових систем протипожежного захисту у
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
будинках підвищеної поверховості:
начальники МРВ (С), РВ (С)
Протягом
- ініціювання та розгляд питання на комісії з питань ТЕБ і НС та
та МС
кварталу
БЖД облдержадміністрації і відповідних комісіях місцевих рівнів;
- підготовка інформацій у відповідні відомства щодо виконання
протипожежних заходів
Проведення звірки з офіційним сайтом Інспекції ДАБК з метою
Мазур В.А.,
обліку об’єктів будівництва (реконструкції)
Щомісяця
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
начальники Р(М, МРВ), МС
Взаємодія з Інспекцією державного архітектурно-будівельного
Мазур В.А.,
контролю у Миколаївській області та органами влади щодо обліку
Щомісяця
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
об’єктів будівництва
Підготовка листів в органи влади, забудовникам та у проектні
Мазур В.А.,
організації щодо виконання вимог чинних норм, стандартів та За необхідністю УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ,
правил на об’єктах будівництва (реконструкції)
начальники Р(М, МРВ)В(С)
Підготовка технічних умов до інженерного забезпечення
Мазур В.А.,
об’єктів будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки,
Щомісяця
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
ведення журналу обліку технічних умов
Здійснення контролю за дотриманням вимог будівельних
Мазур В.А.,
Протягом
норм, стандартів і правил з питань пожежної та техногенної
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
кварталу
безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт

Відмітка про
виконання
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Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

1

2

3

4

Участь у складі комісій щодо перевірки систем та пристроїв
протипожежного призначення на території області, реєстрація
відповідних актів. Облік відповідних систем
42.
Контроль за виконанням робіт та послуг протипожежного
призначення ліцензійними організаціями, які здійснюють
господарську діяльність на території області
41.

43.

44.

45.

46.
47.

1.

2.

3.

Щомісяця
(за заявами)
Щомісяця

Мазур В.А.,
УДН(К) У СП,ТБ ТА ЦЗ
Мазур В.А.,
УДН(К) У СП,ТБ ТА ЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Мазур В.А.,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ

Організація та проведення семінарів-нарад з начальницьким
складом
структурних
та
підпорядкованих
підрозділів
Протягом
територіального органу ДСНС України, на які покладено функції
кварталу
державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки
Контроль за станом пожежної та техногенної безпеки об’єктів
Мазур В.А.,
Протягом
і територій
під час проведення політичних, громадських,
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
кварталу
релігійних, спортивних та інших масових заходів
Вивчення вимог нормативно-правових актів у сфері пожежної
Мазур В.А.,
За окремим
безпеки з начальницьким складом у системі службової
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
графіком
підготовки
Підготовка та надання звітних матеріалів про основні
У визначені
Мазур В.А.,
показники наглядово-профілактичної роботи
строки
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
Контроль за проходженням навчання посадових осіб з питань
Протягом
Мазур В.А.,
пожежної безпеки.
кварталу
УДН(К) у СП,ТБ та ЦЗ
ІІІ. Підготовка та підвищення готовності органів та підрозділів цивільного захисту до дій за призначенням
Організація збору, оброблення, узагальнення, первинного
Гриб М.Г.,
обліку і аналізу інформації про загрозу або виникнення
Протягом
ОКЦ
надзвичайних ситуацій, небезпечних подій на території регіону у
кварталу
безперервному режимі
Забезпечення черговою
зміною
ОКЦ інформування
Гриб М.Г.,
керівництва територіального органу ДСНС та чергової зміни
ОКЦ
Протягом
державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС
кварталу
про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних
подій, які набули громадського резонансу
Організація заходів з підвищення оперативної готовності та
Протягом
Гриб М.Г.,

Відмітка про
виконання
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Строк виконання

Відповідальний виконавець

1

2
забезпечення реагування на надзвичайні ситуації у період
святкування державних та релігійних свят
Виконання Плану заходів ДСНС з реалізації завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня
2013 року № 547-р «Про затвердження плану заходів з реалізації
Концепції боротьби з тероризмом» (наказ ДСНС від 23.09.2013
№ 619)
Підготовка та надання до ДСНС інформації стосовно:
участі у заходах з антитерористичної діяльності та державної
охорони відповідно до наказу ДСНС від 11.10.2014 № 578
(форми 2/АТЦ та 2/УДО);
виконання 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)
Проведення в межах компетенції просвітницької та
практично-навчальної роботи з метою підготовки населення до
дій в умовах терористичного акту (розпорядження Кабінету
Міністрів України від 12 вересня 2012 р. № 672-р)
Участь у зборах щодо організації та здійснення заходів
цивільного захисту з керівниками підрозділів (працівниками) з
питань цивільного захисту (м. Хмельницький)
Впровадження дієвого контролю за станом регіональних
програм щодо забезпечення населення засобами радіаційного і
хімічного захисту, зокрема непрацюючого населення, яке
проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення,
персоналу хімічно небезпечних об’єктів та працівників
підприємств, що перебувають у зонах можливого хімічного
забруднення
Організація обліку підприємств, які знаходяться у зонах
можливого хімічного забруднення, та проведення на зазначених
об’єктах відповідної профілактичної роботи

3
кварталу

4

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Протягом
кварталу

УРНС
Гриб М.Г.,
УОЗЦЗ

Гриб М.Г.,
УОЗЦЗ
Щомісяця до
5 числа,
наступного за
звітним
до 25 листопада

Протягом
кварталу
Жовтень

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М.А.,
Мазур В.А.,
УОЗЦЗ,
УДН(К) у с П, ТБ та ЦЗ,

Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ

Відмітка про
виконання
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1

2
Участь підрозділів ГУ ДСНС в організації та проведенні
спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного
захисту, у тому числі на хімічно та радіаційно небезпечних
об’єктах
Участь у організації та проведенні спільних з Агенцією
зменшення загроз МО США командно-штабних навчань з
планування, координації та реагування на надзвичайні ситуації,
пов’язані з радіаційними речовинами
Забезпечення дієвого контролю за створенням та
використанням регіональних і місцевих матеріальних резервів
лікарських засобів та виробів медичного призначення для
здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію
медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та надання
строкової допомоги постраждалому населенню
Участь підрозділів ГУ ДСНС в організації та проведенні
спеціальних навчань і тренувань з питань ліквідації медикосанітарних наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі з
надання домедичної допомоги постраждалим у разі
великомасштабних дорожньо-транспортних пригод і терористичних актів
Участь у проведенні комплексної перевірки технічного стану
системи централізованого оповіщення на міських та позаміських
пунктах управління цивільного захисту
Участь у навчально-методичних зборів з працівниками
навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності (на базі У ДСНС України в Івано-Франківській
області)
Участь у проведенні спеціальних об’єктових навчань і
тренувань з питань цивільного захисту
Здійснення
контролю
за
періодичністю
проведення
спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного
захисту та ведення їх обліку

3

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Протягом
кварталу

18-20 жовтня

Відповідальний виконавець
4
Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М.А.,
Гриб М.Г.,
Озерний О. М.,
УРНС, УОЗЦЗ, ВРЗ, ОКЦ
Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу
Грудень
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ,
Юргель С.П.

Панасенко М.А.,
СТ, ІТ та С 112
Панасенко М.А.,
НМЦ ЦЗ та БЖД
Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ
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1

2

3

4

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Організація та проведення:
командно-штабного навчання з органами управління та
силами цивільного захисту Новобузької районної та міської
ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Миколаївської області з ліквідації
надзвичайної ситуації, пов’язаної зі
складними умовами
осінньо-зимового періоду
(під керівництвом голови
облдержадміністрації);
командно-штабного навчання з органами управління та
силами цивільного захисту місцевих ланок територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Миколаївської області щодо ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет,
боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших
вибухопожежонебезпечних об’єктів Збройних Сил;
командно-штабного навчання з органами управління та силами
цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Миколаївської області щодо
переведення територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний
час на режим функціонування в особливий період;
штабних тренувань з органами управління цивільного захисту
Єланецької районної ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Миколаївської області
щодо реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру (місцевий рівень)
Участь у підготовці та контроль за проведенням командноштабних навчань з органами управління та силами цивільного
захисту (під керівництвом місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування):
Березнегуватської районної ланки ТП ЄДС ЦЗ;
Южноукраїнської міської ланки ТП ЄДС ЦЗ
Організація та проведення навчально-тренувального збору з
керівниками регіональних спеціалізованих служб цивільного

Листопад

Протягом
Кварталу
(за окремим
планом)

За окремим
планом

Панасенко М. А.,
Гриб М.Г.,
УОЗЦЗ,
УРНС,
Новобузький РВ
Панасенко М. А.,
Гриб М.Г.,
УОЗЦЗ,
УРНС
Вознесенський МРВ,
Очаківський МРС
Панасенко М. А.,
Гриб М. Г.,
УОЗЦЗ,
УРНС
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ

Жовтень

Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ
Жовтень
Жовтень
Листопад

Панасенко М. А.,
Гриб М.Г.,

Відмітка про
виконання
5

14

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

1

2
захисту, відомств та підприємств і головами місцевих комісій
ТЕБ та НС щодо реагування на надзвичайні ситуації осінньозимового періоду
Тренування оперативної групи та мобільної оперативної групи
ГУ ДСНС України у Миколаївській області під час проведення
командно-штабних навчань, тренувань зведених загонів,
пожежно-тактичних навчань на особливо важливих державних
об’єктах
Організація оперативного реагування, забезпечення роботи
оперативного штабу, мобільної і оперативної груп ГУ ДСНС
України у Миколаївській області у разі загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій на території області
Взаємодія з навчально-методичним центром цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області щодо
координації заходів з проходження функціонального навчання
посадовими особами
Участь у підготовці матеріалів до засідань Експертної комісії
ДСНС України з визначенням рівнів та класів надзвичайних
ситуацій
Підготовка електронної бази паспортизації території області
щодо ризиків виникнення на них надзвичайних ситуацій.
Коригування бази даних ризиків виникнення надзвичайних
ситуацій
Організація та контроль за проведенням тренувань на об’єктах
підвищеної небезпеки з відпрацювання ПЛАСів

3

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Контроль за ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, які
виникли на території області та обліковуються в базі даних
надзвичайних ситуацій як «не ліквідовані»
Організація роботи щодо вирішення актуальних питань у
сфері захисту населення та територій в Миколаївській області

Згідно з окремим
графіком
Протягом
кварталу,
за необхідністю
Протягом
кварталу
У визначені
строки
Протягом
кварталу
Згідно з окремим
графіком
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Відповідальний виконавець
4
УОЗЦЗ, УРНС
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ

Панасенко М. А.,
Гриб М.Г.,
УОЗЦЗ, ОКЦ, УРНС,
УДН(К) у с П, ТБ та ЦЗ
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М. А.,
Мазур В. А.,
УОЗЦЗ,
УДН(К) у с П, ТБ та ЦЗ
Панасенко М. А.,
Гриб М.Г.,
УОЗЦЗ, ОКЦ
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ, начальники МРВ
(С), РВ (С) та МС

Відмітка про
виконання
5

15

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

1

2

3

4
Панасенко М. А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
УОЗЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Проведення просвітницької роботи з населенням, яке
проживає у зоні спостереження Южноукраїнської АЕС,
відповідно до пункту 4 Плану заходів щодо проведення
просвітницької роботи, яке проживає в зонах спостереження
атомних станцій, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 58-р
Здійснення взаємодії з регіональними установами державної
системи моніторингу довкілля щодо розвитку небезпечних
геологічних процесів, шкідливої дії вод на території
Миколаївської області. Контроль за вжиттям заходів зі
зменшення їх негативного впливу
Контроль за виконанням розпорядження голови ОДА
від 04.11.2011 № 317-р «Про організацію санітарної обробки
населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території
області»
Організація та контроль перевірки засобів індивідуального
захисту органів дихання та шкіри підпорядкованих підрозділів у
ХРЛ АРЗ СП
Контроль за організацією роботи в районах (містах) області
щодо перевірки засобів індивідуального захисту органів дихання
та шкіри підприємств, установ та організацій в спеціалізованих
лабораторіях
Контроль за виконанням розпорядження голови облдержадміністрації від 08.11.2011 № 320-р «Про організацію
радіаційного та хімічного спостереження на території області».
Організація перевірок стану постів радіаційного та хімічного
спостереження, диспетчерських служб
Участь у навчально – методичних зборах із спеціалістами
територіальних органів ДСНС України, до повноважень яких
належать організація та здійснення радіаційного і хімічного
захисту населення і територій, та керівниками підрозділів
радіаційного та хімічного захисту центрального підпорядкування
ДСНС України на базі УДСНС України у Волинській області

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС

Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Протягом
Панасенко М.А.,
кварталу, згідно з УОЗЦЗ
графіком
Панасенко М.А.,
Протягом
УОЗЦЗ
кварталу, згідно з
графіком
Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

Жовтень

Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ,
АРЗ СП

Відмітка про
виконання
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Найменування заходу

Строк виконання

1

2
Контроль за проведенням занять з розрахунково-аналітичними
групами районів, міст області

3

40.

41.
42.
43.

44.

45.
46.

47.

48.

49.

Організація та проведення занять з особовим складом
розрахунково-аналітичної групи ГУ
Здійснення контролю за роботою хіміко-радіологічної
лабораторії АРЗ СП
Контроль за станом приладів радіаційно-хімічної розвідки та
контролю підпорядкованих підрозділів ГУ, проведенням їх
обов’язкової метрологічної повірки
Контроль за здійсненням обліку та використанням
підпорядкованими підрозділами засобів радіаційного та
хімічного захисту
Контроль за відпрацюванням нормативів з питань РХБЗ в
підпорядкованих підрозділах області
Контроль за організацією роботи з питань цивільного захисту
медичною службою цивільного захисту області щодо сумісного
проведення навчань та тренувань, обмін інформацією щодо
наявних формувань, стану резервів лікарських засобів та
медичного майна, забезпеченості особового складу формувань
служби засобами індивідуального захисту органів дихання
Контроль
за
виконанням
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 07.09.2015 № 269-р «Про організацію
робіт щодо створення пунктів видачі засобів радіаційного і
хімічного захисту на території Миколаївської області». Участь у
проведенні оглядів готовності пунктів видачі засобів
радіаційного і хімічного захисту
Організація
заходів
індивідуального
дозиметричного
контролю в головному управлінні та підпорядкованих
підрозділах
Контроль за виконанням заходів цивільного захисту на
підприємствах, установах і організаціях області

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Відповідальний виконавець
4
Панасенко М. А.
УОЗЦЗ, начальники МРВ
(С), РВ (С) та МС
Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ, начальники МРВ
(С), РВ (С) та МС
Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М.А.,
Юргель С.П.

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ, начальники МРВ
(С), РВ (С) та МС
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ, начальники МРВ
(С), РВ (С) та МС

Відмітка про
виконання
5

17

№ з/п
1
50.

51.

52.

53.

54.

55.
56.

57.

58.

Найменування заходу

Строк виконання

2
3
Надання на запити замовників вихідних даних та вимог,
необхідних для розроблення та проектування інженерноПротягом
технічних заходів цивільного захисту у складі проектної
кварталу
документації об’єктів будівництва
Участь у роботі місцевих архітектурно-містобудівних рад з
Протягом
питань реалізації інженерно-технічних заходів цивільного
кварталу
захисту
Моніторинг отримання позитивного висновку експертизи
проектної документації без розробки розділу «ІнженерноПротягом
технічні заходи цивільного захисту» за наявності відповідних
кварталу
вихідних даних та інформування з цього питання ДСНС України
Організація взаємодії та спільна робота з замовниками
будівництва (проектними організаціями), яким видавались
вихідні дані та вимоги на розроблення розділу інженерноПротягом
технічних заходів цивільного захисту щодо отримання
кварталу
примірника розділу для контролю за реалізацією заходів під час
будівництва
Взаємодія та взаємоінформування з органами експертизи,
Протягом
органами Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо
кварталу
впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту
Здійснення класифікації хімічно-небезпечних об'єктів області
Грудень
за ступенем хімічної небезпеки
Проведення занять з евакуаційними органами ГУ та
За окремим
підрозділів щодо відпрацювання дій відповідно до Планів
планом
організації та здійснення евакуаційних заходів
Контроль за організацією заходів щодо ліквідації медикоПротягом
санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі
кварталу,
пов'язаних з небезпечними хімічними, біологічними та
при виникненні НС
радіаційними чинниками, зокрема терористичного характеру
Участь у перевірці технічного стану систем централізованого
Протягом
оповіщення на міських та позаміських пунктах управління
кварталу
цивільного захисту

Відповідальний виконавець
4
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ

Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ, начальники МРВ
(С), РВ (С) та МС
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ, МС,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ, структурні
підрозділи апарату ГУ

Відмітка про
виконання
5

18

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

1

2
Моніторинг стану фінансування заходів будівництва
(модернізації) систем централізованого оповіщення з місцевого
бюджету,
заборгованості
за
експлуатаційно-технічне
обслуговування апаратури оповіщення на підставі укладених
договорів, кількості кінцевих технічних пристроїв систем
оповіщення, щільності покриття системою оповіщення площі
населених пунктів
Розгляд та прийняття рішення щодо погодження технічних
завдань і робочих проектів влаштування місцевих автоматизованих
систем централізованого оповіщення, систем раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх
виникнення

3

4
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС

59.

60.

61.

Організація роботи щодо вирішення актуальних питань у
сфері захисту населення та територій у Миколаївській області

62.

Участь у перевірках органів виконавчої влади й місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, власників і
балансоутримувачів захисних споруд цивільної оборони, стану
обліку та готовності до використання за призначенням захисних
споруд цивільної оборони на території області
Контроль за проведенням технічної інвентаризації захисних
споруд цивільного захисту регіону та ведення електронного
обліку цих споруд
Ведення електронної бази обліку захисних споруд цивільного
захисту Миколаївської області

63.

64.

65.

66.

Участь у проведенні роботи щодо зняття з обліку захисних
споруд, які відсутні за місцем розташування та зруйновані
Формування обліку найпростіших укриттів та їх місткості для
укриття населення Миколаївської області

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Панасенко М. А.,
Мазур В.А.,
УОЗЦЗ,
УДН(К) у с П, ТБ та ЦЗ
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ, начальники МРВ
(С), РВ (С) та МС
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Панасенко М. А.
УОЗЦЗ, структурні
підрозділи апарату ГУ
Панасенко М. А.
УОЗЦЗ, структурні
підрозділи апарату ГУ
Панасенко М. А.
УОЗЦЗ, структурні
підрозділи апарату ГУ
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ, структурні
підрозділи апарату ГУ
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№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

1

2
Перевірка підготовки та готовності місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування:
- до дій під час несприятливих погодних умов в осінньозимовий період 2016-2017 років

3
За окремим
планом

67.

Відповідальний виконавець
4
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ

68.

Організація контролю за готовністю чергових сил аварійнорятувального та пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС до
дій за призначенням

69.

Здійснення комплексу організаційних та практичних заходів з
метою запобігання та реагування на надзвичайні ситуації
пов'язані з:
- загрозами осінньо-зимового періоду;
Листопад-грудень
- загрозою або вчиненням терористичного акту
Протягом
кварталу

Гриб М.Г.,
УРНС, УОЗЦЗ, ОКЦ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС

70.

Організація заходів із:
підвищення оперативної готовності та забезпечення
реагування
на
надзвичайні
ситуації
на
об'єктах
життєзабезпечення з проведенням командно-штабного навчання,
розгортання
пересувних
пунктів
управління
та
життєзабезпечення, розгортання сил та засобів зведених загонів
ГУ ДСНС;
Відпрацювання інструкцій взаємодії із службами міст та
районів Миколаївської області щодо порядку спільних дій у разі
виникнення пожежі, надзвичайної ситуації

Гриб М.Г.,
УРНС, УОЗЦЗ, ОКЦ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС

72.

73.

74.

За планом
проведення
раптових
перевірок

Протягом
кварталу

Згідно з графіком

Проведення перевірок стану організації внутрішньої,
гарнізонної та караульної служб у підрозділах, підпорядкованих
ГУ ДСНС

За окремим
планом

Організація обміну інформацією між оперативно-черговими
службами ГУ ДСНС України у Миколаївській області та

Протягом
кварталу,

Гриб М.Г.,
УРНС, УОЗЦЗ, ОКЦ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС

Гриб М.Г.,
УРНС, ОКЦ, начальники
МРВ (С), РВ (С) та МС
Гриб М.Г.,
УРНС, ОКЦ, начальники
МРВ (С), РВ (С) та МС
Гриб М.Г.
ОКЦ,

Відмітка про
виконання
5

20
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Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

1

2
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування у сфері запобігання виникненню та реагування
на надзвичайні ситуації
Коригування схем оповіщення особового складу ГУ ДСНС
України у Миколаївській області за сигналами щодо приведення
у вищі ступені готовності
Участь у проведенні радіотренувань між екіпажами пошуковорятувальних
повітряних
суден
та
підпорядкованими
підрозділами, з відпрацювання взаємодії під час проведення
авіаційних робіт з пошуку і рятування у разі виникнення
надзвичайних ситуацій
Організація та проведення семінар-наради з диспетчерами
ПЗЧ державних пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальної)
частин
Організація та проведення тактико-спеціальних навчань з
особовим складом чергових караулів підрозділів Миколаївського
міського гарнізону
Організація та проведення тактичних занять співробітниками
чергових змін оперативно-координаційного центру з особовим
складом чергових караулів підрозділів Миколаївського міського
гарнізону
Організація та проведення вивчення спеціальної техніки з
особовим складом чергових караулів підрозділів Миколаївського
міського гарнізону
Доведення навчальних сигналів до підпорядкованих
підрозділів
Організація та проведення з особовим складом підрозділів
Миколаївського міського гарнізону ОРС ЦЗ та начальницьким
складом ГУ ДСНС України у Миколаївській області занять у
теплодимокамері та смузі психологічної підготовки

3
в разі загрози або
виникнення НСї

4
начальники чергових змін
ОКЦ

Здійснення коригування документів оперативного реагування
на об’єкти м. Миколаєва за викликом № 3

За окремим
графіком

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.
82.

83.

Щомісяця

Протягом
кварталу

Жовтень
Щомісяця,
за окремим
планом
Щомісяця, за
окремим планом
За окремим
графіком
За окремим
графіком
За окремим
графіком

Гриб М.Г.,
ОКЦ
Гриб М.Г.,
ОКЦ

Гриб М.Г.
ОКЦ
начальники ДПРЧ
Гриб М.Г.,
ОКЦ
Гриб М.Г.,
ОКЦ
Гриб М.Г.,
ОКЦ,
начальники ДПРЧ
Гриб М.Г.,
ОКЦ
Гриб М.Г.,
ОКЦ,
начальники ДПРЧ

Гриб М.Г.,
ОКЦ
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№ з/п
1
84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

2
3
4
Організація та проведення з начальницьким складом ГУ
Гриб М.Г.,
За окремим
ДСНС України у Миколаївській області занять на свіжому
ОКЦ
графіком
повітрі в ЗІЗОД
Організація та проведення огляду-конкурсу на краще
Гриб М.Г.,
утримання джерел протипожежного водопостачання населених Жовтень-листопад ОКЦ,
пунктів та об’єктів Миколаївської області
начальники ДПРЧ
Організація та проведення огляду-конкурсу на кращу
Гриб М.Г.,
організацію газодимозахисної служби в підрозділах ГУ ДСНС
жовтень
ОКЦ,
України у Миколаївській області
начальники ДПРЧ
Здійснення контролю за виконанням окремого доручення
Гриб М.Г.,
начальника ГУ ДСНС України у Миколаївській області від
ОКЦ
Щомісяця
30.11.2015 № В-145 «Про організацію належної експлуатації та
утримання обладнання газодимозахисної служби»
Підготовка плану протидії загрозам та реагування на
Гриб М.Г.,
надзвичайні ситуації, пов'язані з ускладненнями осінньоУРНС,
Протягом
зимового періоду 2016-2017 року на території Миколаївської
начальники МРВ (С), РВ (С)
кварталу
області
та МС
Здійснення контролю за якістю проведення підрозділами
тактико-спеціальних навчань (з виїздом на місце проведення
занять), за підсумками занять проведення їх аналізу
Здійснення перевірки організації гарнізонної та караульної
служби в підрозділах області. За підсумками перевірки
підготовка інформації керівництву ГУ ДСНС для заслуховування
Здійснення контролю за своєчасним уточненням Планів
приведення у готовність до дій за призначенням
підпорядкованих підрозділів області під час загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій за сигналом «Збір-Аварія»
Здійснення контролю та організація роботи підрозділів, які
здійснюють охорону об’єктів на договірних засадах

Згідно з графіком
навчань
Протягом
кварталу, під час
перевірок
підрозділів
Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

Гриб М.Г.,
УРНС, ОКЦ,
начальники ДПРЧ
Гриб М.Г.,
УРНС, ОКЦ
Гриб М.Г.,
УРНС,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Гриб М.Г.,
УРНС, начальники МРВ (С), РВ
(С) та МС
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Строк виконання

Відповідальний виконавець

1

2
Коригування реєстру сил і засобів цивільного захисту
Миколаївської
області,
вжиття
оперативних
заходів,
направлених на вдосконалення системи реагування на
надзвичайні ситуації
Здійснення заходів по виконанню плану ГУ ДСНС України у
Миколаївській області з розвідки і розмінування місцевості на
2016 рік

3

4

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.
101.

Організація та контроль виконання заходів по знищенню
вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої
світової війни на території області групами піротехнічних робіт
та водолазно-рятувальних робіт та підводного розмінування АРЗ
СП в режимі оперативного реагування
Організація заходів з підтвердження кваліфікацій особами
водолазного складу АРЗ СП у ВКК
Підготовка наказів з питань водолазної справи:
- про допуск посадових осіб до виконання та забезпечення
водолазних робіт (спусків);
- про організацію та проведення тренувальних водолазних
спусків;
- про залучення водолазно-рятувального підрозділу до
виконання завдань за призначенням
Організація та здійснення перевірки наявності, порядку
зберігання, видачі та списання вибухових речовин і засобів
підриву в АРЗ СП
Організація підготовки особового складу групи водолазнорятувальних робіт і підводного розмінування АРЗ СП до дій за
призначенням
Проведення семінару з відповідальними, на яких у підрозділах
ГУ ДСНС покладено функції охорони праці
Здійснення контролю повноти та якості проведення заходів
адміністративно-громадського контролю в підрозділах області

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Протягом
кварталу
За окремим
планом
За окремим
планом
Щомісяця

Гриб М.Г.,
УРНС,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Гриб М.Г.,
УРНС, АРЗ СП,
начальники підрозділів
20 ДПРЧ, 22 ДПРЧ
Гриб М.Г.,
УРНС,
АРЗ СП,
Гриб М.Г.,
УРНС,
АРЗ СП
Гриб М.Г.,
УРНС,
АРЗ СП

У разі залучення
Щомісяця
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Згідно з графіком
проведення АГК

Гриб М.Г.,
УРНС,
АРЗ СП
Гриб М.Г.,
УРНС,
АРЗ СП
Панасенко М.А.,
СОП
Панасенко М.А.,
СОП
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Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

1

2
Організація і проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці особового складу і працівників підпорядкованих
підрозділів
Проведення перевірки стану охорони праці в структурних
підрозділах апарату ГУ та в підпорядкованих підрозділах

3
Згідно з планграфіком
перевірки знань
Згідно з планграфіком
перевірок

4
Панасенко М.А.,
Комісія ГУ з перевірки
знань з охорони праці
Панасенко М.А.,
СОП

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.
109.
110.
111.
112.

Виконання заходів з впровадження системи екстреної
допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (Закон
України від 13 березня 2012 року № 4499-VI) (за умови
наявності фінансування)
Здійснення організаційних заходів з впровадження системи
екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером
112 (розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 травня
2008 року № 770 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з
питань створення та впровадження системи екстреної допомоги
населенню за єдиним телефонним номером 112») (у межах
повноважень)
Проведення тренувань сил та засобів радіозв’язку:
- польових вузлів зв’язку
Переведення інформаційних систем ГУ ДСНС України у
Миколаївській області на програмне забезпечення з відкритим
кодом (наказ ДСНС України від 18.08.2014 № 476, наказ ДСНС
України від 19.12.2014 № 726)
Контроль за виконанням вимог щодо заборони обробки
інформації з обмеженим доступом
Виконання заходів зі створення комплексних систем захисту
інформації
в
інформаційних
та
інформаційнотелекомунікаційних системах ДСНС України
Організація роботи служби захисту ГУ ДСНС України у
Миколаївській області
Організація роботи відділу технічного захисту інформації ГУ
ДСНС України у Миколаївській області
Списання
та
передача
для
подальшої
утилізації

Протягом
кварталу

Панасенко М.А.,
СТ, ІТ та С 112
Панасенко М.А.,
СТ, ІТ та С 112

15 грудня

жовтень
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Згідно з окремим
планом
Згідно з окремим
планом
Протягом

Панасенко М.А.,
СТ, ІТ та С 112
Панасенко М.А.,
СТ, ІТ та С 112
Панасенко М.А.,
СТ, ІТ та С 112
Панасенко М.А.,
СТ, ІТ та С 112
Панасенко М.А.
СТ, ІТ та С 112
Панасенко М.А.,
СТ, ІТ та С 112
Панасенко М.А.,
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Найменування заходу

Строк виконання

1

2
радіообладнання та вимірювальної апаратури радянського
виробництва, які містять дорогоцінні метали
Щоквартальні перевірки наявності усіх вхідних та
підготовлених документів, а також інших матеріальних носіїв
секретної інформації з грифом секретності «Цілком таємно», і
«Таємно», взятих на облік протягом кварталу
Підготовка плану основних заходів щодо охорони державної
таємниці ГУ на 2017 рік
Організація та проведення мобілізаційної підготовки з
керівним та начальницьким складом ГУ і підпорядкованих
підрозділів у 2016 році
Проведення спільних штабних мобілізаційних тренувань

3
кварталу

113.

114.
115.

118.
119.

120.

121.

Грудень
За окремим
планом
За окремим
планом

116.

117.

Жовтень

Організація та проведення тренувань з групами контролю за
ходом мобілізаційного розгортання та приведення у готовність
до дій ГУ та структурних підрозділів
Організація та проведення занять з адміністрацією пунктів
прийому та розподілу мобілізаційних ресурсів.
Організація та проведення заходів щодо розробки та
уточнення оперативно-мобілізаційної документації
Проведення перевірки стану мобілізаційної
готовності
підпорядкованих підрозділів ГУ до дій за призначенням в
особливий період та у разі цільової мобілізації

Участь у проведенні річної інвентаризації майна непорушного
запасу

За окремим
планом
За окремим
планом
За окремим
планом

За окремим
планом

За окремим
планом

Відповідальний виконавець
4
СТ, ІТ та С 112
Панасенко М.А.,
РТС
Панасенко М.А.,
РТС
Панасенко М.А.,
СМР
Панасенко М.А.,
СМР,
структурні підрозділи ГУ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Панасенко М.А.,
СМР, начальники МРВ (С),
РВ (С) та МС
Панасенко М.А.,
СМР, начальники ППРМР
Панасенко М.А.,
СМР,
структурні підрозділи ГУ
Панасенко М.А.,
СМР,
структурні підрозділи ГУ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Панасенко М.А.,
СМР,
структурні підрозділи ГУ

Відмітка про
виконання
5
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№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

1

2
Участь у організації роботи у проведенні відбору кандидатів
на службу у резерві, вивчення їх ділових і моральних якостей та
комплектування вакантних посад відповідно до Кодексу
цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI та вимог
«Положення про порядок проходження служби цивільного
захисту особами рядового і начальницького складу» (Постанова
КМУ від 11.07.2013 № 593)
Направлення осіб рядового і молодшого начальницького
складу підпорядкованих підрозділів на професійно-технічне
навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та курси
цільового призначення до навчальних закладів цивільного
захисту
Організація службової підготовки з рядовим і начальницьким
складом апарату територіального органу ДСНС
і
підпорядкованих підрозділів
Здійснення перевірки організації та проведення професійної
підготовки особового складу в підрозділах області

3

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.
130.

Проведення змагань «Спартакіади-2016» серед колективів
фізичної культури головного управління
Участь у змаганнях серед колективів фізичної культури ФСТ
«Динамо»
Здійснення контролю за проведенням фізичної підготовки
начальницького складу підрозділів області
Організація прийняття заліків у співробітників, що
призначаються на нову посаду, або яким присвоюються чергові
спеціальні звання
Організація контролю за якісним стажуванням в підрозділах та

Протягом
кварталу

Відповідно до
Планурознарядки,
затвердженої
наказом ДСНС
Протягом
навчального року
Згідно
з графіками
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом

Відповідальний виконавець
4
Панасенко М.А.,
ВП,
СМР

Панасенко М.А.,
Гриб М.Г.,
УРНС
Панасенко М.А.,
Гриб М.Г.,
УРНС
Гриб М.Г.,
УРНС,
ОКЦ
Гриб М.Г.,
УРНС,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Гриб М.Г.,
УРНС,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Гриб М.Г.,
УРНС, начальники МРВ (С),
РВ (С) та МС
Гриб М.Г.,
УРНС,
кваліфікаційна комісія
Гриб М.Г.,

Відмітка про
виконання
5
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№ з/п
1

131.

132.

133.

1.

2.

3.

Найменування заходу
2
перепідготовкою співробітників призначених на нові посади
Організація проведення стажування співробітників підрозділів
області в управліннях, відділах ГУ ДСНС
Організація якісного стажування курсантів, студентів та
слухачів вищих навчальних закладів ДСНС України
Організація прийняття заліків зі службової підготовки у
співробітників підрозділів за підсумками навчального кварталу
2016-2017 навчального року

Строк виконання

Відповідальний виконавець

3
кварталу

4
УРНС, УОЗЦЗ, ОКЦ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Гриб М.Г.,
УРНС, УОЗЦЗ, ОКЦ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Гриб М.Г.,
УРНС, начальники МРВ (С),
РВ (С) та МС
Гриб М.Г.,
УРНС, ОКЦ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС

Згідно
з графіком
Згідно
з графіком
стажування
грудень

ІV. Робота з персоналом та підготовка кадрів
Організація роботи з формування кадрового резерву на 2017
Панасенко М.А.,
рік служби цивільного захисту (наказ МВС від 29.10.2014 №
ВП,
1153 «Про затвердження Порядку формування кадрового резерву
начальники МРВ (С), РВ (С)
Грудень
для призначення на вищі посади осіб середнього і старшого
та МС
начальницького
складу
служби
цивільного
захисту»,
зареєстрований в Мін’юсті від 14.11.2014 за № 1450/26227)
Організація роботи з персоналом, проведення відбору
Панасенко М.А.,
кандидатів на службу, вивчення їх ділових і моральних якостей,
ВП,
оформлення особових справ та комплектування вакантних посад
начальники МРВ (С), РВ (С)
Протягом
відповідно до Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012
та МС
кварталу
№ 5403-VI та вимог «Положення про порядок проходження
служби цивільного захисту особами рядового і начальницького
складу» (Постанова КМУ від 11.07.2013 № 593)
Забезпечення роботи щодо входження у посади молодих
спеціалістів-випускників навчальних закладів цивільного
захисту, а також молодих працівників (входження в посади,
закріплення наставників)

Протягом
кварталу

Панасенко М.А.,
ВП,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС

Відмітка про
виконання
5
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№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

1

2
Організація первинної підготовки осіб молодшого та
середнього начальницького складу в навчальних закладах ДСНС
України
Організація підготовки матеріалів щодо присвоєння перших,
чергових спеціальних звань особам молодшого, середнього та
старшого начальницького складу
Організація роботи щодо підготовки матеріалів для
призначення пенсій співробітників, які звільняються зі служби з
правом на отримання пенсії
Організація роботи щодо надання особовому складу та
працівникам відпусток.
Забезпечення контролю за реалізацією графіка відпусток
Проведення стажування співробітників, включених до
кадрового резерву

3

4
Панасенко М.А.,
ВП, начальники МРВ (С), РВ
(С) та МС
Панасенко М.А.,
ВП, начальники МРВ (С), РВ
(С) та МС
Панасенко М.А.,
ВП

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

Організація роботи з ведення штатно-посадової книги (накази
МНС України від 04.04.2008 № 272, від 09.11.2011 № 1184),
журналів прийнятих та звільнених, своєчасне внесення до них
облікових даних.
Надання документів для комплектування особових справ по
змінах в облікових даних співробітника
Організація роботи
атестаційної комісії ГУ та
підпорядкованих підрозділів

За окремими
графіками
Щомісяця
до 10 числа
до 15 числа
Щомісяця
Щомісяця
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу.
до 30.12.2016

Панасенко М.А.,
ВП, начальники МРВ (С), РВ
(С) та МС
Панасенко М.А.,
ВП, начальники МРВ (С), РВ
(С) та МС
Панасенко М.А.,
ВП,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС

Панасенко М.А.,
ВП, начальники МРВ (С), РВ
(С) та МС
Організація роботи щодо укладання нових контрактів
Панасенко М.А.,
Постійно за
проходження служби
ВП, начальники МРВ (С), РВ
графіком
(С) та МС
Організація роботи щодо відбору кандидатів на вступ до
Панасенко М.А.,
Протягом
вищих навчальних закладів ДСНС України у 2017 році
ВП, начальники МРВ (С), РВ
кварталу
(С) та МС
V. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
Розробка спільно з управлінням з питань надзвичайних
Панасенко М. А.,
Грудень
ситуацій
облдержадміністрації проектів положення про
УОЗЦЗ, начальники МРВ
Щомісяця

Відмітка про
виконання
5

28

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

1

2
територіальні формування цивільного захисту
Розробка спільно з управлінням з питань надзвичайних
ситуацій
облдержадміністрації плану основних заходів
цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на 2017
рік та відповідного розпорядження ОДА
Забезпечення взаємодії з депутатами регіону всіх рівнів
(обраними до районних (міських) та обласної ради, а також до
Верховної Ради України) з вирішення питань, пов’язаних зі
сферою діяльності ДСНС України. Організація зустрічей
керівного складу ГУ з депутатами регіону
Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади щодо
розроблення та затвердження регіональних програм, а також
внесення змін до існуючих програм
Продовження технічної інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту
Організація приведення захисних споруд цивільного захисту у
стан готовності за призначенням до використання (передбачення
коштів у місцевих бюджетах, розгляд порушеного питання на
засіданнях комісій з ТЕБ та НС, звернення до територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади-органів
управління захисними спорудами цивільного захисту державної
форми власності)
Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади щодо
здійснення функцій ДСНС щодо об’єктів будівництва
Організація
підготовки
та
супроводження
в
облдержадміністрації розпоряджень та доручень голови
облдержадміністрації, рішень обласної ради з питань
компетенції ГУ
Організація інформування органів влади з проблемних питань
цивільного захисту області

3

4
(С), РВ (С) та МС
Панасенко М. А.,
УОЗЦЗ,
начальники МРВ (С), РВ (С)
та МС
Панасенко М.А.,
САПР,
начальники МРВ (С),
РВ(С) та МС

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

До 25 грудня

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Панасенко М.А.,
САПР,
служби ГУ
Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Згідно з
окремим планом

Панасенко М.А.,
УОЗЦЗ
Панасенко М.А.,
САПР
Панасенко М.А.,
САПР,
служби ГУ,
начальники МРВ (С),
РВ(С) та МС

Відмітка про
виконання
5
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№ з/п
1
10.

11.

12.

13.

1.

2.

3.

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

Відмітка про
виконання
5

2
3
4
Організація роботи та звітування до ДСНС України щодо
Панасенко М.А.,
Протягом
організації міжнародного співробітництва в головному
САПР
кварталу
управлінні
Участь у заходах з реалізації міжнародних угод (проектів
Панасенко М.А.,
тощо) щодо здійснення розмінування території України від
Протягом
САПР,
вибухонебезпечних
предметів,
підвищення
потенціалу
кварталу
служби ГУ
піротехнічних підрозділів
Забезпечення
своєчасної
підготовки
та
надання
У визначені
Гриб М.Г.,
інформаційних
матеріалів
до
Миколаївської розпорядженням ОКЦ
облдержадміністрації про стан джерел протипожежного
строки
водопостачання в населених пунктах Миколаївської області
(розпорядження голови Миколаївської ОДА від 12.10.2015 року
№ 323-р)
Організація роботи з місцевими органами виконавчої влади
Панасенко М.А.,
щодо використання коштів резервних фондів місцевих бюджетів
Протягом
УОЗЦЗ,
та фінансування заходів регіональних програм у сфері
кварталу
начальники МРВ (С), РВ (С)
цивільного захисту
та МС
VІ. Організаційно–управлінські та інші заходи, що забезпечують виконання покладених завдань та функцій
Проведення комплексних перевірок оперативно-службової
Заступники начальника
діяльності підпорядкованих підрозділів:
головного управління,
- Вітовського району та 16 ДПРЧ
Листопад
СП, А та ДЗ,
начальники структурних
підрозділів апарату ГУ
Проведення контрольних перевірок оперативно-службової
Заступники начальника
діяльності служб цивільного захисту:
головного управління,
- АРЗ СП;
Жовтень
СП, А та ДЗ,
- 1-й ДПРЗ по охороні ВП «Южноукраїнська АЕС» та
Жовтень
начальники структурних
каскаду ГЕС – ГАЕС м. Южноукраїнськ 25-а ДПРЧ,
підрозділів апарату ГУ
м. Южноукраїнськ 27-а ДПРЧ, 28-а ДПРЧ
Проведення
цільових
перевірок
оперативно-службової
Заступники начальника ГУ,
діяльності підпорядкованих підрозділів:
СПА, А та ДЗ,
Інгульського РВ у м. Миколаїв та 4 ДПРЧ;
До 15.10.2016; УОЗЦЗ, УРнаНС, УДНК, ВРЗ
Корабельного РВ у м. Миколаїв та 5 ДПРЧ.
до 15.10.2016;

30

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

1

2
Інформувати Відділ власної безпеки та протидії корупції
ДСНС України щодо організації виконання рішень РНБО
України відповідно до вимог окремого доручення голови ДСНС
України від 24 вересня 2015 року № В-270
Проведення розширеної семінару-наради з начальницьким
складом
гарнізону
із
запрошенням
представників
правоохоронних органів
Проведення цільових, раптових перевірок підрозділів,
посадових осіб щодо стану організації роботи із попередження
правопорушень, корупції, виявлення порушень норм і правил під
час виконання особовим складом своїх обов`язків. Надання
практичної допомоги підрозділам ГУ ДСНС в організації роботи
щодо дотримання законності
Збір
інформації
про
негативні
факти
діяльності
підпорядкованих підрозділів, можливі корупційні прояви серед
співробітників ГУ через особисте спілкування з громадянами,
дієве функціонування «Телефону довіри», «Поштових скриньок
для звернення та скарг громадян»
Аналіз проектів організаційно-розпорядчих документів,
договорів ГУ ДСНС на відповідність чинному законодавству
Представництво інтересів ГУ ДСНС у судах, органах
державної
влади,
органах
місцевого
самоврядування,
підприємствах, установах, організаціях
Здійснення претензійної та позовної роботи

3

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Участь у розгляді питань, порушених у зверненнях громадян
Проведення тижня безпеки дорожнього руху
Вивчення Правил дорожнього руху водіями, власниками
особистого транспорту, старшими машини (начальниками
колон), із складанням заліків
Організація взаємодії з органами ЦБДР щодо забезпечення

до 15 грудня
IV квартал
2016 року
Щомісяця
(згідно з окремим
графіком)

Протягом
кварталу
Постійно
Постійно

Відповідальний виконавець
4
Панасенко М.А.,
СзПЗтаВК
Панасенко М.А.,
СзПЗтаВК
Панасенко М.А.,
СзПЗтаВК

Панасенко М.А.,
СзПЗтаВК

Панасенко М.А.,
ЮС
Панасенко М.А.,
ЮС

Постійно

Панасенко М.А.,
ЮС
Панасенко М.А.,
ЮС
Озерний О.М.,
СБДР
Озерний О.М.,
СБДР

Протягом

Озерний О.М.,

Постійно
Постійно
14-18 листопада
2016 року

Відмітка про
виконання
5

31

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

1

2

3
кварталу

4

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

безпечної експлуатації ДТЗ
Проведення занять з особовим складом із залученням
працівників ЦБДР, ВІБДР гарнізонів, органів прокуратури
Розробка плану заходів щодо забезпечення безаварійної
експлуатації ДТЗ, попередження випадків загибелі та дорожньотранспортного травматизму ГУ ДСНС України у Миколаївській
області на 2017 рік та його погодження з начальником СБДР ДСНС
України
Оновлення класу (куточку) з безпеки дорожнього руху та
інструктажів водіїв і старших ДТЗ
Проведення
періодичного
інструктажу
водіїв
з
додержанням вимог безпеки під час виконання технічного
контролю ДТЗ
Проведення реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку
ДТЗ з номерними знаками типу 9, 10
Узагальнення та надання до СБДР ДСНС України
щоквартальних донесень про роботу СБДР ГУ ДСНС України
у Миколаївській області та ДТП
Засідання кваліфікаційної комісії ГУ ДСНС України у
Миколаївській
області
з
водійським
складом
підпорядкованих підрозділів
Здійснення раптових перевірок технічного стану та
організація експлуатації ДТЗ у підпорядкованих підрозділах
ГУ ДСНС України у Миколаївській області, використання
машин, роботи старших водіїв та начальників КТП із
складанням акта результатів перевірки
Проведення страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних ДТЗ ГУ ДСНС України у Миколаївській
області
Забезпечення своєчасної підготовки та надання до ДСНС
України інформаційних та звітних матеріалів (наказ ДСНС
України від 11.10.2014 року № 578)

Протягом
кварталу

До 20 грудня

Постійно
Постійно
Протягом
кварталу
До 05 жовтня
1 раз на місяць
(остання
п’ятниця місяця)

СБДР
Озерний О.М.,
СБДР,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
СБДР
Озерний О.М.,
СБДР
Озерний О.М.,
СБДР
Озерний О.М.,
СБДР
Озерний О.М.,
СБДР
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
СБДР, каліф. комісія ГУ
Озерний О.М.,
СБДР

Щомісяця

Протягом
кварталу
Згідно з
встановленими
строками

Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
СБДР
Гриб М.Г.,
ОКЦ

Відмітка про
виконання
5

32

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

1

2
Висвітлення діяльності ГУ ДСНС України у Миколаївській
області, організація виступів, прес-конференцій, інтерв’ю
керівного складу та працівників Головного управління в засобах
масової інформації
Підготовка тематичних матеріалів та програм, організація
спільних рейдів із залученням засобів масової інформації з
проблемних питань цивільного захисту населення, забезпечення
безпеки життєдіяльності, попередження травмування та загибелі
людей
Створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у
засобах масової інформації з основних напрямків запобігання
виникнення надзвичайних ситуацій
Організація роботи щодо підготовки та розміщення матеріалів
щодо діяльності територіального органу ДСНС України на
офіційному інформаційному сервері
Висвітлення в ЗМІ питань щодо запобігання загибелі людей у
разі виникнення надзвичайних ситуацій, на пожежах, водних
об’єктах, у місцях туристичної активності та у разі інших
надзвичайних подій
Залучення для проведення масово-роз'яснювальної роботи
серед
населення
щодо
дотримання
правил
безпеки
життєдіяльності закладів охорони здоров'я, освіти, соціального
захисту, культури і мистецтв, комунальних установ, наглядових
органів, закладів у справах преси та інформації, релігійних
конфесій

3

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Щомісяця

31.

Підготовка та направлення в обласні та районні відомства,
культові заклади інформацій про НС, НП та пожежі для їх
використання у роз'яснювальній роботі

Щомісяця

32.

Організація роботи з профілактики НС, НП та пожеж
попередження загибелі людей, що входять до групи ризику
(особи, що зловживають спиртними напоями, одинокі, інваліди,
багатодітні родини).

Постійно

Відповідальний виконавець
4
Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г
Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г

Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г
Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г
Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г
Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС
Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС
Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС

Відмітка про
виконання
5

33

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

1

2
Організація при проведенні рейдових перевірок помешкань
багатодітних родин, неблагополучних сімей, громадян, що
зловживають спиртними напоями, похилого віку, інвалідів
проведення роз'яснювальної роботи з безпеки життєдіяльності, з
використанням можливостей організацій соціального захисту
населення, охорони здоров'я, служб енергонагляду. За
результатами цієї роботи проінформувати та внести пропозиції
відповідним установам та організаціям
Організація проведення пропагандистських заходів з
населенням та спільних рейдів із ЗМІ в житловому секторі у
рамках проведення заходів під умовною назвою «Житло»
Організація і проведення комплексу заходів, спрямованих на
попередження пожеж від дитячих пустощів з вогнем, а також
травмування і загибелі дітей під час надзвичайних ситуацій,
подій та пожеж, а саме:
- в усіх дошкільних та загальноосвітніх закладах провести
«Тиждень знань безпечної життєдіяльності»;
- конкурси, вікторини з протипожежної тематики, виступи
дружин юних рятувальників у закладах освіти, а також в період
збирання врожаю перед механізаторами;
- відвідування експозиційно-виставкового центру ГУ ДСНС
України у Миколаївській області та Державних пожежнорятувальних частин;
- виступи перед батьками на батьківських зборах

3

4
Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС

33.

34.

35.

Щомісяця

жовтень-грудень

Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС

Жовтень
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

36.

Надання методичної допомоги щодо створення в школах
методичних кабінетів цивільного захисту та в проведенні уроків
у навчальному курсі «Основи безпечної життєдіяльності»

Жовтень

37.

Організація та проведення громадської Акції «Запобігти.
Врятувати. Допомогти» з показом пожежної, аварійнорятувальної техніки, її можливостей, виступами ДЮП,
художньої самодіяльності тощо в період проведення днів міст,

Протягом
кварталу згідно з
графіком

Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС
Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС

Відмітка про
виконання
5

34

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

1

2
Дня молоді, Дня Рятівника, різних регіональних масових
заходів
Організація проведення комплексу заходів Всеукраїнської
акції «Герой-рятувальник року». Забезпечення всебічного
висвітлення в центральних, обласних, міських та районних ЗМІ
хід проведення акції, її рекламну підтримку та матеріали про
героїв – її учасників, громадян, які під час рятування людей,
майна, ліквідації пожежі, аварії, надзвичайної ситуації,
стихійного лиха проявили мужність і героїзм
Організація роботи з виходу сценаріїв вистав, шоу-програм,
художніх, літературних, музичних творів з тематики безпечної
життєдіяльності

3

4

Постійно

Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС

38.

39.

40.

41.

Здійснити видавництво:
- газета ГУ ДСНС «На бойовій варті»
- постерів з соціальною рекламою на білбордах та сіті-лайтах
Організація роботи з виготовлення та розміщення соціальної
реклами за тематикою цивільного захисту населення, а саме:
- виготовлення наочної агітації (плакатів, листівок, календарів
тощо за темою цивільного захисту);
- розміщення в засобах масової інформації, на транспорті, в
місцях масового перебування людей та ін. соціальної реклами з
тематики основ безпеки життєдіяльності;
- через житлові установи,
організації організувати
виготовлення та розміщення в ліфтах, холах, на сходових
клітках, коридорах загального користування (житлові будинки,
гуртожитки, готелі, пансіонати, будинки відпочинку, санаторії,
ринки, автобусні, залізничні, морські, річкові вокзали,
адміністративні, житлово-комунальні, торговельні, медичні,
освітні, лікувальні заклади, пошти, ощадкаси) стендів, табличок,
листівок, плакатів з короткими
інструкціями про основи
цивільного захисту в побуті та рекомендаціями про порядок дій

Щомісяця

До 25 грудня,
До 25 грудня

Щомісяця

Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС
Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС
Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС

Відмітка про
виконання
5

35

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

1

2

3

4

42.

43.

44.

45.

у разі НС;
- постійно оновлювати стенди з фотоматеріалами наслідків
надзвичайних ситуацій, вимогами дотримання правил безпеки
життєдіяльності та інформаціями для населення на фасаді
підрозділів;
- організувати виготовлення стендів з рубрикою «Цього могло
не трапитись...» з фотокартками пожеж, що сталися з вини осіб у
нетверезому стані, та розмістити їх у місцях продажу
алкогольних напоїв міст та районів області
Організація розміщення плакатів, листівок, буклетів, текстів
застережень та звернень до населення з короткими інструкціями
про основи цивільного захисту в побуті та рекомендаціями про
порядок дій у разі надзвичайної ситуації на об’єктах з масовим
перебуванням людей, соціально-побутових, комунальних,
медичних, громадських установах, закладах освіти, культури,
авто-, залізничному вокзалах, громадському транспорті, пошті,
ощадкасах, ЖЕК, ЖЕУ, ОСБ, ліфтових холах, коридорах,
торговельних закладах, місцях масового відпочинку громадян,
громадському транспорті тощо.
Забезпечення відеозйомки, фотографування резонансних НС
та пожеж і демонстрації матеріалів на каналах телебачення.
Підрозділам за фактами резонансних НС та пожеж негайно
надавати відео- фотоматеріали з їх описом до відділу інформації
та комунікацій з громадськістю ГУ ДСНС
Організація роботи з питань підготовки і розміщення
матеріалів у центральних ЗМІ, Internet, соціальній мережі
Facebook, Інтернет-сервісах Youtube та Twitter, власному Вебсайті ГУ ДСНС
Проводити спільні рейди із ЗМІ з тематики забезпечення
пожежної, техногенної безпеки, безпеки праці й інші

Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС
Протягом
кварталу

Постійно

Протягом
кварталу

Щомісяця

Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС
Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС
Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС

Відмітка про
виконання
5

36

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

1

2

3

4
Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р зГ,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС

46.

47.

48.

Організація та проведення інформаційно-роз’яснювальної
роботи серед населення області щодо заходів безпеки та правил
поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів через
обласні ЗМІ: пресу, радіомовлення, телебачення, Інтернетвидання
Організація роботи по взаємодії з волонтерами та
волонтерськими організаціями з питань безпеки у сфері
цивільного захисту
Організація роботи по взаємодії із органами соціального
захисту громадян, волонтерськими організаціями щодо
проведення
інформаційних та профілактичних заходів з
особами, які були вимушені переміститися до Миколаївської
області з районів проведення АТО
Організація проведення просвітницької роботи з населенням,
яке проживає в зоні спостереження ВП Южноукраїнська АЕС

49.

Організація проведення та висвітлення у ЗМІ вшанування
учасників ліквідації наслідків Чорнобильської АЕС
50.

51.
52.

Подання до ДСНС звіту про чисельність військовослужбовців,
розміри грошового забезпечення та стан його виплати (форма №
2-ВС)
Подання до ДСНС
інформації про стан погашення

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

Постійно

Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р зГ,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС
Панасенко М.А.,
СЗ із ЗМІ та Р зГ,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС

Панасенко М.А.,
Мазур В.А.,
СЗ із ЗМІ та Р з Г,
Начальникам:
Вознесенського,
Постійно
Первомайського,
Арбузинського,
Доманівського,
Братського МРВ, РС, І ДПРЗ,
Южноукраїнський МС,
Панасенко М.А.,
Мазур В.А.,
14 грудня
СЗ із ЗМІ та Р зГ,
начальники МРВ (С), РВ(С)
та МС
Панасенко М.А.,
Річний, піврічний,
Озерний О.М.,
квартальний
ВЕіФ
Панасенко М.А.,
Щомісяця

Відмітка про
виконання
5

37

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

1

2
заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств та
організацій, що перебувають у сфері управління ДСНС України
Проведення заходів щодо сталого проходження опалювання в
осінньо-зимовий період
Розробка та затвердження планів заходів з енергозбереження
із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних
послуг та енергоносіїв
Впровадження закупівель товарів, робіт та послуг через
електронну систему «Прозоро» в Головному управлінні та
підпорядкованих підрозділах.
Забезпечення виконання законодавчих та нормативноправових актів у сфері закупівель за бюджетні кошти в
підрозділах територіальних органів ДСНС
Забезпечення спрямування коштів з різних джерел
фінансування (державний бюджет, регіональні програми,
надходження за рахунок надання платних послуг) на
першочергове придбання сучасної аварійно-рятувальної техніки
та обладнання
Організація проведення раптових перевірок місць збереження
грошових коштів і матеріальних цінностей

3

53.
54.

55.

56.

57.

До 20 грудня
протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

58.

Організація перевірки
заборгованості

стану дебіторської і кредиторської
Протягом
кварталу

59.

60.

Протягом
кварталу

Організація проведення занять із головними бухгалтерами
підрозділів з питань фінансово-господарської діяльності

Протягом
кварталу

Відповідальний виконавець
4
Озерний О.М.,
ВЕіФ
Озерний О.М.,
ВРЗ
Озерний О.М.,
ВРЗ
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники ДПРЧ
Озерний О.М.,
ВРЗ
Озерний О.М.,
ВРЗ

Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ,
начальники ДПРЧ,
АРЗ СП,
НМЦ ЦЗ та БЖД
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ,
начальники ДПРЧ,
АРЗ СП,
НМЦ ЦЗ та БЖД
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ

Відмітка про
виконання
5

38

№ з/п
1

Найменування заходу
2
Коригування кошторисів і контроль
кошторисних асигнувань

63.

Відповідальний виконавець

3

4
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ,
головні бухгалтери ДПРЧ,
АРЗ СП,
НМЦ ЦЗ та БЖД
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ,
головні бухгалтери ДПРЧ,
АРЗ СП,
НМЦ ЦЗ та БЖД
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ ,
начальники ДПРЧ,
АРЗ СП, НМЦ ЦЗ та БЖД
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ,
головні бухгалтери ДПРЧ,
АРЗ СП, НМЦ ЦЗ та БЖД
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ,
головні бухгалтери ДПРЧ,
АРЗ СП,НМЦ ЦЗ та БЖД

за використанням
Протягом
кварталу

61.

62.

Строк виконання

Організація прийому та перевірка правильності і повноти
складання фінансової звітності від підпорядкованих підрозділів
Організація
складання фінансової звітності і здачу їх в
органи державного казначейства та інші відомства, ДСНС
України

Протягом
кварталу

Протягом
кварталу

64.

Проведення аналізу надходження грошових коштів від
надання платних послуг, оренди нерухомого майна

Щотижня

65.

Організація
проведення
заходів
щодо
забезпечення
своєчасного використання бюджетною установою залишків
грошових коштів за загальним фондом державного бюджету

Щотижня

66.

Організація проведення заходів щодо забезпечення своєчасної
обробки і складання відповідних документів для нарахування і
виплати заробітної плати і грошового утримання співробітникам

Щомісяця

67.

Узагальнення від підпорядкованих підрозділів і подання до
ДСНС інформації щодо надходжень до спеціального фонду
державного бюджету, у тому числі від надання платних послуг

Щомісяця

Відмітка про
виконання
5

39

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

1

2
Узагальнення від підпорядкованих підрозділів і подання до
ДСНС інформації щодо надходжень коштів на виконання
програм соціально-культурного розвитку регіонів

3

4
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ,
головні бухгалтери ДПРЧ,
АРЗ СП,НМЦ ЦЗ та БЖД
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ,
головні бухгалтери ДПРЧ,
АРЗ СП,
НМЦ ЦЗ та БЖД
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ,
головні бухгалтери ДПРЧ,
АРЗ СП,
НМЦ ЦЗ та БЖД
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ,
головні бухгалтери ДПРЧ,
АРЗ СП,
НМЦ ЦЗ та БЖД
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ,
головні бухгалтери ДПРЧ,
АРЗ СП,НМЦ ЦЗ та БЖД
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ,
головні бухгалтери ДПРЧ,
АРЗ СП,НМЦ ЦЗ та БЖД

68.

Щомісяця

Узагальнення від підпорядкованих підрозділів і подання до
ДСНС інформації щодо використання коштів з оплати праці
Щомісяця

69.

Узагальнення від підпорядкованих підрозділів і подання до
ДСНС Звіту з праці (форма №1-ПВ)
Щомісяця

70.

71.

72.

73.

Узагальнення від підпорядкованих підрозділів і подання до
ДСНС звіту про чисельність військовослужбовців, розміри
грошового забезпечення та стан його виплати (форма №2-ВС)

Узагальнення від підпорядкованих підрозділів і подання до
ДСНС інформації про стан погашення заборгованості із
заробітної плати працівникам бюджетних установ ДСНС, які
фінансуються з Державного бюджету
Узагальнення від підпорядкованих підрозділів і подання до
ДСНС переліку установ, які мають заборгованість із заробітної
плати, страхових внесків до Пенсійного фонду та обов’язкових
платежів до державного і місцевих бюджетів.

Щомісяця

До 5, 15, 25 числа
місяця

Щотижня

Відмітка про
виконання
5

40

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

1

2
Проведення перевірки з організації правової роботи в
аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення (наказ
ДСНС від 25.04.2013 № 186)
Організація проведення річної інвентаризації основних
засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків

3

74.

75.

76.
77.

78.

Розробка та коригування документів мобілізаційного
напрямку.
Організація обліку, експлуатації, ремонту, технічного
обслуговування (в тому числі сезонного) пожежної і спеціальної
техніки.
Організація списання матеріальних засобів, автотранспорту та
запасних частин.

4 квартал
До
30 грудня
Протягом
кварталу
жовтень,
Протягом
кварталу
Щомісяця

Організація випробування автодрабин підрозділів області.
За графіком

79.

80.

81.

82.

83.

Здійснення контролю та надання допомоги структурним
підрозділам в організації експлуатації й ремонту пожежної,
спеціальної та аварійно-рятувальної техніки, по виконанню
вимог Настанови з експлуатації транспортних засобів у
підрозділах ДСНС.
Організація розслідування випадків відмови у роботі
пожежної, спеціальної та аварійно – рятувальної техніки.
Організація контролю за проведенням ЧТС ТО-2,
випробування і технічної діагностики пожежної та спеціальної
техніки,
пожежно-технічного
і
аварійно-рятувального
обладнання
Організація роботи по ремонту вузлів та агрегатів автомобілів,
а також накопиченню резервного фонду запасних частин

Протягом
кварталу

За фактом
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Відповідальний виконавець
4
Панасенко М.А.,
ЮС,
АРЗ СП
Панасенко М.А.,
Озерний О.М.,
ВЕіФ, начальники ДПРЧ,
АРЗ СП, НМЦ ЦЗ та БЖД
Панасенко М.А.,
ВРЗ
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВРЗ
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники підрозділів

Відмітка про
виконання
5

41

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

1

2
Перевірка якості планування робіт, які виконуються у ЧТС
ГУ ДСНС.
Проведення
роботи по комплектуванню підрозділів
основними, спеціальними, аварійно-рятувальними, допоміжними
автомобілями, плавзасобами, причепами усіх модифікацій та
призначень згідно з табелями до штатів
Надання до ДСНС України звітів згідно з Табелем строкових
донесень

3

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.
93.
94.

Організація придбання будматеріалів і виконання будівельних
та ремонтно-будівельних робіт у головному управлінні та
підпорядкованих підрозділах
Проведення роботи з придбання, отримання паливномастильних матеріалів. Проведення закупівлі необхідних
матеріалів
Організація роботи тендерного комітету щодо закупівлі
товарів, робіт та послуг, укладення угод з підприємствамипостачальниками, контроль виконання договірних умов
Розробка, щоквартальне коригування та оприлюднення
річного плану закупівель ГУ. Контроль роботи підпорядкованих
підрозділів за даним напрямком
Контроль за проведенням та правильністю розрахунків обсягів
робіт і витрат будівельних матеріалів, використаних при
виконанні будівельних та ремонтних робіт в підрозділах ГУ
ДСНС, надання практичної допомоги по оформленню необхідної
документації
Контроль за станом експлуатації будівель, споруд підрозділів
Контроль за додержанням договірних вимог орендарями
Внесення змін до реєстру об’єктів державної власності
автоматизованої системи «Юридичні особи» та надання до
ДСНС

Щомісяця
Протягом
кварталу
Відповідно до
встановлених
строків
Протягом
кварталу
Щомісяця
Щомісяця
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Щомісяця
До 10 жовтня

Відповідальний виконавець
4
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВРЗ

Панасенко М.А.,
ВРЗ
Панасенко М.А.,
ВРЗ
Панасенко М.А.,
ВРЗ

Відмітка про
виконання
5
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№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

1

3

97.

2
Розробка та затвердження планів заходів з енергозбереження
із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних
послуг та енергоносіїв
Виконання заходів з підготовки матеріально-технічної бази,
будівель та комунальних мереж ГУ та підпорядкованих
підрозділів до експлуатації в зимовий період 2016/2017 років
Підготовка та направлення звітів до ДСНС України та
установ м. Миколаєва за напрямками діяльності

98.

Прийняття участі в проведенні річної інвентаризації товарноматеріальних цінностей

95.

96.

99.

100.

101.

102.
103.
104.
105.

Проведення раптових перевірок технічного стану та
організації
експлуатації
транспортних
засобів
у
підпорядкованих підрозділах, використання машин, роботи
старших водіїв.
Організація роботи щодо переселенців з зони АТО та
гуманітарній допомозі.
Організація проведення робіт по технічному обслуговуванню
та ремонту засобів зв’язку, оповіщення та АСУ, перевірка
підрозділів з питань ведення документації по службі зв’язку та
АСУ, технічного стану засобів зв’язку та обчислювальної
техніки
Участь у проведенні занять з особовим складом диспетчерів та
їх підмінних з питань допуску до експлуатації засобів зв’язку та
АСУ
Продовження роботи з переоснащення підрозділів сучасними
засобами зв’язку та обчислювальної техніки
Організація роботи щодо подальшого вдосконалення УКХ
радіомережі області
Організація роботи щодо подальшої автоматизації напрямків
службової діяльності ГУ ДСНС та підпорядкованих підрозділів

До 20 грудня
Протягом
кварталу
Щомісяця
Листопад
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Згідно з планом
ОКЦ
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу
Протягом
кварталу

Відповідальний виконавець
4
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.
ВРЗ
Начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВРЗ,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВРЗ
Панасенко М.А.,
СТ, ІТ та С 112

Панасенко М.А.,
СТ, ІТ та С 112
Панасенко М.А.,
СТ, ІТ та С 112
Панасенко М.А.,
СТ, ІТ та С 112
Панасенко М.А.,
СТ, ІТ та С 112

Відмітка про
виконання
5

43

№ з/п

Найменування заходу

1

2
Організація діяльності громадських організацій (у т. ч. Рад
зборів), наставників та посилення їх впливу на зміцнення
106.
дисципліни

107.

108.

109.

110.

111.

Забезпечення виконання вимог наказу МНС України від
23.04.2004 № 89 «Про затвердження Інструкції з організації
психологічного забезпечення службової діяльності аварійнорятувальних служб»
Забезпечення виконання вимог наказу МНС України від
23.04.2004 № 89 «Про затвердження Інструкції з організації
психологічного забезпечення службової діяльності аварійнорятувальних служб»
Перегляд складу «групи підвищеної психологічної уваги»,
підготовка довідок за результатами вивчення моральнопсихологічного клімату та перевірки стану психопрофілактичної
роботи
Організація проведення соціально-гуманітарної роботи (наказ
МНС України від 06.03.2008 № 177) та реалізація завдань
соціального і гуманітарного забезпечення службової діяльності.
Ведення обліку пільгових категорій співробітників, в т.ч.
учасників бойових дій (уч. АТО та підготовка матеріалів на
міжвідомчу комісію), реалізація заходів соціального супроводу і
захисту співробітників, ветеранів служби, членів сімей загиблих
працівників
Організація підготовки тематичного плану на новий
навчальний рік.
Проведення гуманітарної підготовки у 2016-2017 навчальному
році
Організація роботи відповідно до наказу ДСНС України від
27.08.2014р. № 482 “Про затвердження Системи організації та
проведення роботи щодо підтримання дисципліни і законності,
профілактики правопорушень серед о/с підрозділів ДСНС”

Строк виконання
3
Протягом
кварталу

До 25 грудня

Відповідальний виконавець
4
Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів

До 25 грудня

Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів
Щомісяця
до 30 числа

Щомісяця

Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів

Протягом
кварталу

Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів

Відмітка про
виконання
5

44

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

1

2
Організація роботи спільно з Радою ветеранів та
ветеранськими організаціями:
- продовження роботи щодо обліку усіх ветеранів та
пенсіонерів системи МНС, ДСНС України та виконання
положень Статуту
Організація роботи з розміщення наочної агітації в
приміщеннях та на території підрозділів відповідно до наказу
МНС України від 06.03.2008 № 177 та забезпечення чіткого
дотримання вимог наказу ДСНС України (з основної діяльності)
від 25 липня 2014 року № 418 “Про впровадження в системі
ДСНС України Ритуалу підйому (спуску) Державного Прапора
України та Прапора Державної служби України з надзвичайних
ситуацій в органах (підрозділах) цивільного захисту”
Організація роботи з підготовки та проведення культурноосвітніх та мистецьких заходів з нагоди державних та
професійних
свят,
залучення
колективів
художньої
самодіяльності та окремих виконавців до їх проведення
Організація роботи з регулярного внесення доповнень до
Історичних формулярів підрозділів згідно з вимогами наказу
МНС України від 30.05.2006 № 325, належне оформлення
матеріалів у всіх його розділах
Ведення «Соціального паспорту» згідно з формами №№ 1-14
наказу МНС України від 06.03.2008 № 177. Надання звіту про
стан соціально-гуманітарної роботи (за півріччя, рік) та копії
соціального паспорту
Організація
роботи
щодо
зміцнення
дисципліни,
попередження надзвичайних подій серед особового складу
відповідно до вимог наказу МНС України від 30.01.2012 № 85 та
Комплексного плану на 2016 рік. Надання звіту про стан
дисципліни (за квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
Планування, проведення та облік індивідуально-виховної
роботи згідно з наказом МНС України від 06.03.2008 № 177

3

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

Щомісяця
до 30 числа

Відповідальний виконавець
4
Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів

Постійно

Протягом
кварталу

До 30 грудня

до 30 грудня
Щомісяця

Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів

До 05 жовтня
До 25 грудня

Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів

Відмітка про
виконання
5

45

№ з/п

Найменування заходу

2
Організація роботи щодо ведення
119. підрозділах області

Строк виконання

1

3
«Книги

пошани» в

Організація підготовки та проведення огляду стінної преси
120. відповідно до рекомендацій ГУ ДСНС у Миколаївській області з
“Оформлення стінної преси в підрозділах на 2016 рік”
Організація роботи щодо поліпшення роботи з особовим
складом, проведення зустрічей керівництва ГУ у колективах та
121.
щотижневий звіт про результати виїздів керівництва ГУ до
підпорядкованих підрозділів
Організація роботи по реалізації завдань щодо патріотичного
122. виховання особового складу (наказ ДСНС від 23.06.2014 № 335)
Організація, підготовка та проведення в системі ДСНС заходів
щодо відзначення :
123.
Дня захисника України
Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

Заступник начальника ГУ ДСНС України
у Миколаївській області
полковник служби цивільного захисту

Вих. 69/5914/01 від 30.09.2016

Постійно
Грудень

Щопонеділка

Постійно

Відповідальний виконавець
4
Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів
ВП Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів.

Відмітка про
виконання
5

Панасенко М.А.,
ВП,
начальники підрозділів
Панасенко М.А.,
ВП

14 жовтня
14 грудня

М.Г. Гриб

