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Аналіз роботи щодо проведення
спеціальних об’єктових навчань
(тренувань) з питань цивільного
захисту протягом І кварталу
поточного року
Останнім часом, протягом 2014-2016 років керівництвом Державної служби,
питанню навчання працюючого та непрацюючого населення основам безпечної
життєдіяльності та правильним діям в умовах надзвичайної ситуації чи події приділено
особливу увагу та визначається, як пріоритетний
Для більш продуктивної та цілеспрямованої роботи, а також залучення більшого
числа осіб до вивчення норм і правил пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту
урядом країни видано низку керівних документів, основними з яких можна виділити:
Постанови КМУ № 443, 444 від 26.06.2013 року, № 819 від 23.10.2013 та наказу МВС № 934
від 11.09.2014 року. На виконання вимог зазначених документів, за ініціативи Головного
управління, видано відповідне доручення першого заступника голови Миколаївської ОДА
від 31.12.2015 № 5539/0/05-60/3-15. Основна мета цього доручення - це визначення порядку
підготовки та навчання працюючого населення з визначенням типових програм підготовки
працівників, графіку їх практичного навчання за результатами вивчення зазначених програм
та порядку оцінки дій тих хто навчається.
З метою здійснення більш ефективного та дієвого контролю за якістю підготовки та
проведення навчань Головним управлінням, згідно та в межах вимог керівних документів,
розроблено спеціальну форму акту готовності керівництва об’єкта до проведення навчань.
Зазначений акт дає змогу всебічно і повно оцінити діяльність адміністрації об’єктів в
питаннях навчання персоналу та виконання необхідних заходів безпеки.
Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту на 2016 рік на території
Миколаївській області у липні заплановано проведення показового спеціального навчання з
питань цивільного захисту із залученням представників Вінницької, Кіровоградської,
Одеської та Херсонської облдержадміністрацій. За рішенням Миколаївської ОДА для
проведення навчань визначено об’єкт – ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера», на
якому Головним управлінням також планується відпрацювати затверджений алгоритм, який
буде представлено комісії, як передовий досвід.
Стосовно роботи підрозділів, з даного напрямку, хочу зазначити наступне. Згідно
наданих районними відділами та секторами звітів, протягом першого кварталу на об’єктах
області проведено 95 спеціальних навчань (тренувань) з питань цивільного захисту, що
складає 57% від запланованої кількості. Тобто, можна констатувати, що з боку місцевих
органів виконавчої влади та самоврядування, а також наших районних підрозділів відсутній
контроль за виконанням керівних документів уряду та доручення облдержадміністрації.
Відсутня і взаємодія в питаннях посилення стану цивільного захисту, пожежної та

техногенної безпеки на об’єктах господарювання, які в своїй більшості, є об’єктами з
потенційними ризиками або з масовим перебуванням людей.
Практично проігнорували виконання графіку:
Район

Кількість
запланованих на
квартал СОН (СОТ)

Кількість
проведених СОН
(СОТ), станом на
01.04.2016

Відсоток
виконання
графіку на
квартал

13 ДПРЧ смт. Врадіївка
2
0
0
14 ДПРЧ смт. Доманівка
1
0
0
18 ДПРЧ смт. Криве Озеро
3
0
0
23 ДПРЧ м. Первомайськ
17
5
29,4
3 ДПРЧ Заводський район
17
6
35,3
12 ДПРЧ м. Вознесенськ
12
5
41,7
4 ДПРЧ Ленінський район
16
8
50
6 ДПРЧ смт. Арбузинка
6
3
50
8 ДПРЧ смт. Березанка
2
1
50
24 ДПРЧ м. Снігурівка
2
1
50
9 ДПРЧ смт. Березнегувате
3
2
66,7
17 ДПРЧ смт.Казанка
3
2
66,7
25 ДПРЧ м. Южноукраїнськ
7
5
71,4
7 ДПРЧ м. Баштанка
11
8
72,7
1 ДПРЧ Центральний район
19
15
78,9
11 ДПРЧ смт. Веселиново
5
4
80
20 ДПРЧ м. Новий Буг
5
4
80
21 ДПРЧ м. Нова Одеса
5
4
80
16 ДПРЧ смт. Воскресенськ
12
11
91,7
5 ДПРЧ Корабельний район
6
6
100
10 ДПРЧ смт. Братське
3
3
100
15 ДПРЧ смт. Єланець
2
2
100
19 ДПРЧ смт. Весіннє
5
5
100
22 ДПРЧ м. Очаків
4
4
100
Ситуація, що склалася стала наслідком безвідповідального ставлення до даного
напрямку діяльності ще в листопаді-грудні 2015 року, а саме при формуванні графіку
навчань на 2016 рік. Графіки, які складалися в районах адміністраціями спільно з
представниками підрозділів Головного управління не містили повного переліку ОПН, ПНО
та об’єктів з кількістю працюючих 50 і більше осіб. Знову питання щодо якості обліку
об’єктів в районах та накопичення відомостей про об’єкт в наглядових справах.
Найбільше зауважень під час складання графіку виявлено у Ленінському,
Заводському та Жовтневому районах. Тому співробітникам Головного управління
прийшлося втручатися в процес формування графіків та самостійно доопрацьовувати їх при
підготовці доручення облдержадміністрації.
У зв’язку з низьким рівнем планування таких заходів, за підсумками першого
кварталу безпідставно та без відповідних узгоджень перенесено проведення СОТ (СОН) на
13 об’єктах області (у Заводському, Ленінському, Арбузинському, Вознесенському та
Первомайському районах).
Про низький рівень взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування в питаннях контролю за виконанням заходів цивільного захисту та
відповідних керівних і розпорядчих документів свідчить відсутність роботи щодо вжиття
заходів реагування до керівників суб’єктів господарювання, які ігнорують проведення
навчань. Cтаном на 1 квітня лише Первомайським МРС такі керівники об’єктів
запрошувалися на районну комісію ТЕБ та НС для надання відповідних пояснень.

Стосовно роботи співробітників безпосередньо на об’єкті, а саме прийняття участі в
роботі комісії по допуску об’єктів до проведення навчань, нажаль знову простежується
формальний підхід. Документом, який підтверджує такі факти, є той самий акт готовності,
розроблений Головним управлінням, та затверджений дорученням облдержадміністрації.
На місцях продовжують порушувати вимоги розпорядчих документів та зводити
нанівець всі спроби щодо підвищення рівня цивільного захисту в області. Так, під час роботи
в комісії з допуску об’єктів до проведення навчань інспекторами не вимагається:
- надання на перевірку розпорядчих документів по об’єкту щодо організації заходів
цивільного захисту (Казанківський, Жовтневий, Єланецький, Братський, Арбузинський,
Заводський райони);
- не проводиться опитування, або зріз знань працівників об’єкту щодо знання своїх
дій уразі виникнення надзвичайної ситуації чи події (Арбузинський, Братський,
Первомайський, Заводський, Жовтневий, Новоодеський райони);
- виявлені в ході роботи комісії недоліки не пропонуються до усунення, хоча така
графа також передбачена актом, а навпаки, інспекторами приймаються безпідставні рішення
та надається допуск до проведення навчань з наявними порушеннями (Очаківськи,
Новобугський, Казанківський, Жовтневий, Заводський райони);
- а в Березнегуватському, Братському та Казанківському районах співробітники
районних секторів взагалі не приймають участі у роботі комісії, що є прямим порушенням
вимог наказу МВС України від 11.09.2014 № 934;
З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених чинним
законодавством, Колегія ГУ ДСНС
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника управління організації заходів цивільного захисту
підполковника служби цивільного захисту Лісковича О.В. прийняти до відома.
2. Управлінню організації заходів цивільного захисту (Лісковичу О.В.) продовжити
роботу щодо проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань ЦЗ. По
результатах проведеної роботи надати принципову оцінку діяльності керівників підрозділів.
Строк: протягом 2016 року.
3. Начальників Врадіївського (Фурашкевич В.М.), Доманівського (Гилка Р.А.),
Веселинівського РС (Гуда О.Г.), Южноукраїнського МС (Цушко Р.В.), Первомайського МРВ
(Ларіонов С.В.), Ленінського РВ (Городиський А.Г.) і Заводського РВ (Кішко Л.Я.)
попередити, що у випадку повторного не виконання доручення першого заступника голови
Миколаївської ОДА від 31.12.2015 № 5539/0/05-60/3-15 та телефонограми ГУ ДСНС від
05.01.2016 № 69/50/01 будуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.
Строк: постійно.
4. Начальникам Врадіївського (Фурашкевич В.М.), Доманівського (Гилка Р.А.),
Веселинівського РС (Гуда О.Г.), Южноукраїнського МС (Цушко Р.В.), Первомайського МРВ
(Ларіонов С.В.), Ленінського РВ (Городиський А.Г.) і Заводського РВ (Кішко Л.Я.) надати
на перевірку до УОЗЦЗ наглядову справу: Командно-штабні навчання органів управління та
сил ЦЗ району (міста), навчання населення діям у разі виникнення НС (НП), з
відпрацьованими недоліками, що були виявлені під час здачі звітів за перший квартал.
Строк: зі звітами за квітень.
Голова Колегії
полковник служби
цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко
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Організація роботи пунктів зв’язку
частин та стан оперативно-службової
документації у підрозділах ГУ ДСНС
України у Миколаївській області.
Про підвищення рівня оперативного
інформування у системі ДСНС
Головним управлінням та підрозділами області здійснювався комплекс заходів
спрямованих на підвищення якості ведення службової документації, відпрацювання,
складання та коригування документів оперативного реагування. Разом з тим, як показали
перевірки організації роботи ПЗЧ та ведення оперативно-службової документації в
підрозділах, мають місце недоліки. Так, документація на ПЗЧ своєчасно не оновлюється в
9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 28 ДПРЧ, оперативно-службова документація в папках № 1,2
несвоєчасно перевіряється керівництвом підрозділу в 6, 16, 18 ДПРЧ. Журнали ПЗЧ
ведуться неохайно, з виправленнями в 4, 9, 11, 16, 18, 19 ДПРЧ, відсутня повна інформація
про виїзд караулу на тактичні заняття, пожежі або події, не вказується інформація по
зовнішнім ознакам, про ведення оперативних дій або отриманих додаткових ввідних,
прибуття додаткових служб. З метою покращення професійного рівня особового складу та
оперативного реагування на надзвичайні ситуації (події), пожежі в 2015 році проводилась
робота щодо розробки та виготовлення однотипних карт району виїзду підрозділів з
нанесенням особливо-важливих об’єктів та протипожежного водопостачання. Однак на
даний час не виготовили або виконали не якісно карти-схеми на ПЗЧ наступні підрозділи:
8 ДПРЧ (не виготовлено карту-схему зони відпочинку), 12, 15 ДПРЧ (виготовлено не
якісно). В 17 ДПРЧ план залучення сил та засобів району не затверджено в органах
місцевого самоврядування. В 7, 8, 10, 13, 15, 24 ДПРЧ не якісно ведеться наглядова справа
«Довідки про пожежу». Не коригується довідник телефонів районних служб, які взаємодіють
з підрозділом при ліквідації НС (НП). Не своєчасно проводиться інструктаж при роботі на
засобах зв’язку з диспетчерами та їх підмінними. Несвоєчасно вносяться зміни до наглядової
справи «Керівні документи чергового диспетчера».
У більшості підрозділів відсутній контроль з боку диспетчерів за обігом
документації ПЗЧ (не заповнюється журнал видачі та повернення документів оперативного
реагування), у зв’язку з чим, черговий диспетчер не володіє інформацією про наявність
документу оперативного реагування на ПЗЧ. Не відображається оперативна обстановка в
районі на картах ПЗЧ в 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21 ДПРЧ.
Викликає занепокоєння якість ведення наглядової справи «оперативна обстановка по
району». Так в 4, 6, 7, 8, 11, 14 ДПРЧ під час перевірок встановлені факти, щодо
невідповідності наявної інформації дійсності (відповідальних осіб по службам взаємодії,
пристосованої техніки для цілей пожежогасіння та інше).

Несвоєчасно оновлювалися документи, які вивозяться на пожежних автомобілях в
4, 5, 16, 18, 19, 22 ДПРЧ. Бібліотека начальників караулів не своєчасно оновлюються новими
керівними документами.
Невід’ємною роботою з оперативно-службовою документацією є робота з
оперативними планами та картками пожежогасіння. Станом на 01.04.2016 року в підрозділах
ГУ ДСНС України у Миколаївській області на обліку знаходиться 5299 документи
оперативного реагування, з них: 851 - оперативні плани пожежогасіння, 3572 - оперативні
картки пожежогасіння, 763 - оперативні картки пожежогасіння на населенні пункти, 113 оперативні картки на дачні масиви.
Разом з тим, в 4, 5, 8, 9, 16, 19, 23 ДПРЧ допускаються випадки не своєчасного
коригування документів оперативного реагування. З боку керівництва підрозділів відсутній
контроль за роботою з документацією оперативного реагування, ОП та ОК пожежогасіння
надаються на перевірку до ОКЦ не перевіряючись керівниками підрозділів у зв’язку з чим,
не якісно коригуються документи оперативного реагування у всіх підрозділах без винятку
(текстова частина не відповідає графічній, не вірно проводиться розрахунок сил та засобів,
графічна частина складається з порушеннями методичних розробок, номери телефонів
об’єкту не відповідають дійсності).
Також в 4, 5, 11, 16, 18, 19 ДПРЧ коригування документів оперативного реагування
проводиться формально, без виїзду на об’єкт, як наслідок при практичній перевірці на
відповідність з’ясовувались факти щодо відсутності вододжерел, зміни в плануванні
приміщень та інше, графічна та текстова частина не відповідають реальній обстановці на
об’єктах, номера телефонів не відповідають дійсності. При виїзді підрозділів на пожежі або
заняття в населенні пункти району не відпрацьовуються документи оперативного реагування
на данні населенні пункти в 6, 7, 9, 13, 18, 19, 23, 24 ДПРЧ. В 8 ДПРЧ не складено біля 20 %
документів оперативного реагування на бази відпочинку, повільно здійснюється формування
електронної бази документів оперативного реагування. В 14 ДПРЧ на ПЗЧ відсутні 2 ОК
пожежогасіння на населені пункти та 10 ОК пожежогасіння на об’єкти району.
На виконання вимог окремого доручення начальника Головного управління від
09.02.2016р. № В-26 «Щодо проведення тренувань підпорядкованих підрозділів», з 15
лютого 2016 року оперативно-координаційним центром запроваджено проведення тренувань
підпорядкованих підрозділів з питань оперативного інформування. В ході тренувань
відпрацьовуються дії щодо дотримання регламенту оперативного інформування,
класифікації НС, подій, складанні повідомлень, наданні графічних матеріалів, складанні
розрахунків сил та засобів. Слід відмітити, що керівництвом 18, 19, 20, 21 ДПРЧ не
здійснювалась доповідь начальнику ОКЦ щодо результатів проведених тренувань та шляхи
усунення виявлених недоліків.
Практично всі диспетчери Миколаївського обласного гарнізону ОРС ЦЗ, за
винятком 17, 23 ДПРЧ, допускають велику кількість помилок, а саме: повідомлення про
виникнення НС складаються не якісно, у не повному обсязі надається стисла характеристика
робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надзвичайну ситуацію
класифікують не вірно, розгорнуту інформацію про пожежу не надсилають.
Невід’ємною частиною порядку організації роботи ПЗЧ є своєчасний збір та надання
оперативної інформації про загрозу або виникнення НС, подій і пожеж для оперативного
прийняття рішення щодо залучення підрозділів ОРС ЦЗ, організації взаємодії та координації
дій. Враховуючи вищевказане звертаю увагу начальників підрозділів на:
1) забезпечення своєчасного інформування чергової зміни ОКЦ про загрозу або виникнення НС, пожеж і подій, вжиті заходи реагування та надання допомоги постраждалим;
2) якість підготовки службової підготовки диспетчерів та осіб що виконують їх
обов’язки, знання керівних документів щодо організації оперативного інформування в
системі ДСНС України.
3) виконання вимог керівних документів з питань обробки, аналізу та
інформування про загрозу або виникнення НС, пожеж і резонансних подій;

З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених чинним
законодавством, Колегія ГУ ДСНС Уккраїни у Миколаївській області
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника оперативно-координаційного центру підполковник
служби цивільного захисту Кубрака В.О. прийняти до відома.
2. Оперативно-координаційному центру (Кубрак В.О.) продовжити перевірки
організації роботи ПЗЧ та стану оперативно-службової документації. По результатах
проведеної роботи надати принципову оцінку діяльності керівників підрозділів.
Строк: протягом 2016 року.
3. Попередити начальників РВ(С), МРВ(С), МС, 1 ДПРЗ та ДПРЧ, що у разі
виявлення недоліків, щодо організації роботи ПЗЧ до них будуть застосовані заходи
дисциплінарного впливу.
4. Начальнику Березанського РС (Марцоха О.Ю):
4.1.) організувати виготовлення та встановлення на ПЗЧ схеми-карти
Чорноморського узбережжя. Про результати доповісти до ОКЦ зі звітом за травень 2016
року з наданням фотоматеріалів та рапорту.
Строк: до 01.06. 2016.
4.2) організувати заходи щодо складання документів оперативного реагування на
об’єкти Березанського району та створення електронної бази вищезазначених документів.
Про виконану роботу доповісти рапортом до ОКЦ зі звітом за травень 2016 року з наданням
підтверджуючих матеріалів.
Строк: до 01.06.2016.
5. Начальникам Новобузького РС (Довженко С.І.), Казанківського РС (Кравцов
А.С.), Вознесенького МРВ (Гуцалов В.В.), Єланецького РС (Волинець В.П.) здійснити
заходи щодо приведення карт-схем на ПЗЧ у відповідність до вимог вказівки ГУ ДСНС
України у Миколаївській області від 06.11.2014р. № 69/6325/01. Про виконання доповісти до
ОКЦ зі звітом за серпень 2016 року з наданням фотоматеріалів та рапорту.
Строк: до 01.09.2016.
6. Начальнику Казанківського РС (Кравцов О.С.) організувати роботу щодо
затвердження в органах місцевого самоврядування «Плану залучення сил та засобів району».
Строк: до 30.04.2016.
7. Начальникам РВ(С), МРВ(С), 1 ДПРЗ, МС та ДПРЧ:
7.1. Здійснювати контроль за виконанням графіку складання, коригування
оперативних планів і карток пожежогасіння. У разі виявлення фактів невідповідності
документів з реальною обстановкою проводити службове розслідування. До винних осіб
застосовувати заходи дисциплінарного впливу.
Строк: постійно.
7.2. Звернути увагу на якість здійснення службової та самостійної підготовки
диспетчерів та осіб що їх заміняють.
Строк: щомісяця.
7.3. Забезпечити своєчасне інформування чергової зміни ОКЦ про загрозу або
виникнення НС, пожеж і подій, вжиті заходи реагування та надання допомоги постраждалим
Строк: постійно.
7.4. Ведення оперативно-службової документації підрозділу здійснювати у
відповідності до вимог керівних документів.
Строк: постійно.
7.5. Посилити взаємодію з черговими службами інших відомств та місцевими
органами влади щодо обміну інформацією про надзвичайні ситуації, пожежі і події.
Строк: постійно.
Голова Колегії
полковник служби
цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
07 квітня 2016 року

м. Миколаїв

№4

Про підбиття підсумків
опалювального періоду. Стан
утримання будівель та споруд
у підрозділах області. Економне
використання енергоносіїв та
пально-мастильних матеріалів
Опалювальний період 2015-2016 років в Миколаївській області був організований
згідно керівних документів ДСНС України та Головного управління. Керівники
підпорядкованих підрозділів в основному на належному рівні підготувалися до
опалювального періоду, зривів подачі тепла в підрозділах не допущено, за винятком 9 і 19
ДПРЧ. Через халатність керівників цих підрозділів пуск газу замість 21 вересня 2015 року
відбувся 10 листопада в 9 ДПРЧ і 16 листопада в 19 ДПРЧ.
Протягом опалювального періоду практично у всіх підрозділах з метою економії
коштів на енергоносії використовувалися котли на твердому паливі. Підрозділами
проводилася робота по використанню альтернативних видів палива, придбання твердого
палива, а також заготівля дров силами особового складу. Раціонально споживалися
енергоносії в 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 23 і 24 ДПРЧ. Перераховані вище підрозділу змогли
заощадити понад 700 тис.грн, що на сьогодні дуже суттєво. Тому вже зараз всім необхідно
починати роботи по заготівлі дров та придбанні твердого палива.
У зв'язку з тим, що ціна на газ в 2015 році становить 9000 грн за 1000 м 3, вдалося
досягти того, що всі витрати за газ здійснювалися завдяки загальному фонду державного
бюджету. Багатьом керівникам вдалося зробити запас і на цей рік. І якщо ми в минулому
році витратили на газ по області 2,520 млн грн при фінансуванні з служби 2,324 млн грн. Те
згідно розрахунку нам на цей рік необхідно більше 4,0 млн грн. А заплановано з бюджету
тільки 2,118 млн грн., не вистачає 2,0 млн грн. Таку ж аналогію можна провести і по
електричної енергії, подорожчання з 1 грн 68 коп. до 1 грн 91 коп. за 1 кВт. У 2015 році по
області витрачено на електричну енергію 1,43 млн грн. при фінансуванні 1,107 млн грн.
Потреба на поточний рік 1,812 млн грн, а заплановано виділення з бюджету лише 0,80 млн
грн. Не вистачає 1 млн грн.
Крім того, на придбання твердого палива (вугілля) в кошторисі коштів взагалі не
передбачено, а потреба на опалювальний сезон тільки для 6 ДПРЧ становить 40 тонн на суму
120 тис грн. Відсутнє фінансування заходів з енергозбереження в розмірі 20,0 млн грн
(ремонт дахів в АРЗ, 1, 3, 5, 10 і 23 ДПРЧ, утеплення будівель, заміна вікон, дверей і воріт),
не передбачені кошти в сумі більше 0,2 млн грн, на проведення технічного обслуговування
котлів та обладнання котелень (топкових) підрозділів області, чистку димових та
вентиляційних каналів.

Керівникам підрозділів необхідно довести до особового складу елементарних правил
використання енергоносіїв, провести заходи щодо встановлення енергозберігаючих приладів
і вести жорсткий щоденний контроль використання енергоносіїв. З позитивного боку з
енергозбереження та правильності обліку енергоносіїв треба відзначити 2, 5, 10, 12, 15, 23
ДПРЧ. Безвідповідальний підхід до цього питання в 4, 8, 14, 19 і 20 ДПРЧ.
На прикладі проведених заходів з реконструкції газової котельні, реконструкції
системи опалення та утеплення даху спортивного оздоровчого комплексу Аварійнорятувального загону не обходимо сказати, що споживання природного газу зменшилася в 3
рази, що склало економію в грошовому еквіваленті понад 0,4 млн грн. Це в свою чергу
дозволить щорічно економити на витратах газу і окупиться за два опалювальні сезони. Тобто
начальникам підрозділів необхідно задуматися над цим питанням і почати роботи по
реконструкції своїх топкових, це перш за все 1, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 21 і 22 ДПРЧ в яких
необхідно проводити заміну застарілого газового обладнання, на нове. Необхідно провести
реконструкцію систем опалення практично в кожному з підрозділів, особливо це актуально в
3, 4, 12, 20, 21 і 22 ДПРЧ. Також є проблеми з газового господарства підрозділів, а саме:
- 1 ДПРЧ - вимагає заміни газовий лічильник;
- 12 ДПРЧ - потрібна установка єдиного вузла обліку природного газу;
- 19 ДПРЧ - потрібне виготовлення проекту газифікації підрозділу;
- 20 ДПРЧ - потрібне виготовлення проекту газифікації підрозділу з установкою
єдиного вузла обліку природного газу;
- 21 ДПРЧ - потрібно приведення газового господарства підрозділу до вимог нової
проектної документації.
Що стосується переоформлення земельних ділянок то в основному всі підрозділи
роботу провели в установлені терміни, крім 4, 11, 17, 18, 20 і 25 ДПРЧ. На сьогоднішній
день дані підрозділи не отримали Витяги з Державного реєстру прав на нерухоме майно, тим
самим не виконали вимогу оперативної наради при начальнику Головного управління № 9
від 22-25.12.2015.
Велику увагу керівництво головного управління приділяє якісної організації
створення побутових умов для особового складу. Перш за все наявність в підрозділах теплої
води, наведених в належний стан караульних приміщень, їдалень і так далі. У минулому році
всі керівники розробляли плани благоустрою своїх підрозділів, але на жаль в деяких
підрозділах вони так і залишилися на папері. Найгіршими підрозділами у Миколаївській
області з утримання будинків і споруд на сьогодні є 4, 20 і 21 ДПРЧ.
За результатами опалювального сезону необхідно провести огляди будівель і споруд
зі складанням відповідних актів. На підставі актів огляду в квітні розробити основні плани
заходів з підготовки будівель і споруд до експлуатації в осінньо-зимовий період 2016-2017
рр, які зі звітом за квітень надати в ВРЗ. Тому керівникам підрозділів вже зараз треба
планувати і вирішувати питання про придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт.
Як позитивний приклад можна відзначити 15 ДПРЧ, яка не чекаючи закінчення
опалювального періоду вже розпочала капітальний ремонт гаража.
Крім цього з'явилася нова тенденція в бездіяльності начальників РВ(С) щодо
придбання пально-мастильних матеріалів. Закупівля відбувається лише після втручання
Головного управління. Відносно благодійності то провівши аналіз отримання ПММ від
організацій і органів влади за I кв. 2015 і 2016 років у нас мінус 9 тонн. Взагалі не
займаються роботою з отримання благодійності 3, 4, 6, 11, 13, 14 і 15 ДПРЧ. На багато
менше отримано благодійності в порівнянні з минулим роком 1, 9, 12, 16, 18, 21, 22, 24 і 25
ДПРЧ.
Узагальнивши вищевикладене з урахуванням мінімальних витрат на ПММ і
енергоносії на область не вистачає понад 7 млн грн. Тому заробляння на сьогодні є одним із
пріоритетних напрямків службової діяльності.
З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених чинним
законодавством, Колегія ГУ ДСНС України у Миколаївській області

ВИРИШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу ресурсного забезпечення полковника служби
цивільного захисту Куліци О.М. прийняти до відома.
2. Відділу ресурсного забезпечення (Куліца О.М.):
2.1 Продовжити роботу щодо перевірки стану: утримання будівель та споруд у
підрозділах області; економного використання енергоносіїв та пально-мастильних
матеріалів; підготовки до опалювального сезону 2016-2017 р.р.; підготовки будівель і споруд
до експлуатації в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р. По результатах проведеної роботи
надати принципову оцінку діяльності керівників підрозділів.
2.2 Провести службове розслідування за допущені грубі недоліки в утриманні
будинків і споруд, в обліку та використання енергоносіїв, в забезпечення форменим
обмундируванням особового складу по начальниках Ленінського РВ (Городиський А.Г.),
Новобузького (Довженко С.І.) та Новоодеського (Олексієнко О.О.) РС та надати пропозиції
щодо дисциплінарної відповідальності.
Строк: до 22.04.2016.
3. Начальникам 4, 11, 17, 18, 20 і 25 ДПРЧ вказати на невиконання п. 52 рішення
Протоколу оперативної наради № 9 від 22-25.12.2015 та попередити про персональну
відповідальність дисциплінарного характеру. Необхідно закінчити реєстрацію земельних
ділянок. Про виконання доповісти до ВРЗ з наданням рапорту та відповідних документів.
Строк: до 25.04.2016.
4. Начальникам Центрального РВ (М`ясоедов І.М.), Вознесенського МРВ (Гуцалов
В.В.), Миколаївського РС (Піпко С.С.), Новобузького (Довженко С.І.), Новоодеського РС
(Олексієнко О.О.) привести газове господарство підрозділів до вимог проектної
документації.
Строк: до 01.07.2016.
5. Начальникам 1, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 21 і 22 ДПРЧ запланувати і дати
пропозиції до ВРЗ щодо заміні застарілого газового обладнання в топкових на нове.
Строк: до 10.05.2016.
6. Начальникам 3, 4, 5, 12, 20, 21 і 22 ДПРЧ провести реконструкцію систем
опалення підрозділів.
Строк: до 12.09.2016.
7. Начальникам 1, 3, 5, 10 і 23 ДПРЧ запланувати і провести комплекс робіт по
ремонту дахів.
Строк: до 10.05.2016.
8. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, 2 ДПРЧ, АРЗ СП:
8.1. Взяти під особистий контроль економне використання енергоносіїв та
недопущення перевитрати встановлених лімітів, провести роз'яснювальну роботу з цього
питання серед особового складу підрозділів.
Строк: постійно.
8.2. Активізувати роботу із заробляння позабюджетних коштів в рамках чинного
законодавства.
Строк: постійно.
8.3. Підрозділам провести заготівлю альтернативного палива.
Строк: до 16.09.2016.
8.4. Укласти договори на проведення технічного обслуговування котлів та
обладнання, чистку димових і вентиляційних каналів в котельнях (топкових), повірка
теплових, водяних, електричних і газових лічильників.
Строк: до 16.09.2016
Голова Колегії
полковник служби
цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
07 квітня 2016 року

м. Миколаїв

№5

Організація роботи підрозділів
по надходженню коштів від
надання платних послуг
План надходження коштів від надання платних послуг підрозділами ГУ ДСНС за
січень-березень 2016 року виконаний на 15,4% (план - 24,9%). План надходження коштів
від надання платних послуг виконаний лише 3 ДПРЧ.
Менше середнього 15,4% виконання плану від надання платних послуг в наступних
підрозділах: 1 ДПРЧ - 13,7 %; 8 ДПРЧ - 9,2%; 9 ДПРЧ - 6,6%; 11 ДПРЧ - 9,0%; 12
ДПРЧ - 9,5%; 14 ДПРЧ - 15,2%; 17 ДПРЧ - 5,0%; 19 ДПРЧ - 13,9 %; 20 ДПРЧ - 10,7%;
21 ДПРЧ - 14,8%; 22 ДПРЧ - 6,7%; 23 ДПРЧ - 13,2%; 25 ДПРЧ - 5,2%; АРЗ СП 14,6%;
За перший квартал 2016 року не укладено жодного договору:
- згідно постанови КМУ №1102 в 6, 8, 14, 15, 23 ДПРЧ;
- згідно постанови КМУ №1214 по договорах на постійне аварійно-рятувальне
обслуговування в 1, 5, 8, 25 ДПРЧ.
Проведеним аналізом надходження коштів і матеріальних цінностей за рахунок
спонсорської допомоги встановлено, що за 3 місяці 2016 року надійшло коштів і товарноматеріальних цінностей на загальну суму 265890 грн. Найбільші надходження від
спонсорської допомоги в наступних підрозділах: 3 ДПРЧ - 35000 грн; 4 ДПРЧ - 113251
грн; 11 ДПРЧ - 20500 грн; 12 ДПРЧ - 16307 грн; 23 ДПРЧ - 19925 грн. Зовсім не надійшла
благодійна допомога в 1, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 24 ДПРЧ та АРЗ СП.
Ще одним з джерел наповнення спеціального фонду є надходження субвенцій з
місцевого бюджету на виконання цільових програм розвитку цивільного захисту в
відповідному районі, але в 2016 році до підрозділів дані кошти не надходили.
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. прийняти до відома.
2. Відділу економіки і фінансів (Горбунов А.В.):
2.1 Здійснювати щомісячний аналіз організації роботи підрозділів щодо
надходження коштів від надання платних послуг. По результатах проведеного аналізу надати
принципову оцінку діяльності керівників підрозділів.
2.2. Провести службове розслідування за неналежну організацію роботи щодо
надання платних послуг по начальниках Березанського РС (Морцоха А.Ю.),
Березнегуватського РС (Капелян В.Г.), Доманівського РС (Гилко Р.А.), Казанківського РС

(Кравцов А.С.), Новобузького РС (Довженко С.І.), Южноукраїнського МС (Цушко Р.В.) та
надати пропозиції щодо притягти до дисциплінарної відповідальності
Строк: до 22.04.2016.
3. Начальникам Ленінського РВ (Городиський А.Г.) і Новоодеського РС (Олексієнко
О.О.) вказати на незадовільну роботу щодо організації надходження коштів від надання
платних послуг та попередити про персональну відповідальність дисциплінарного характеру.
4. Відділу персоналу (Чоков В.В.) за належну організацію роботи щодо надання
платних послуг збільшити розмір щомісячної премії за березень 2016 року начальникам
Заводського РВ підполковнику служби ц/з Кішко Л.Я., Корабельного РВ підполковнику
служби ц/з Остафію О.І., Врадіївського РС майору служби ц/з Фурашкевичу В.М.,
Єланецького РС майору служби ц/з Волиньцю В.П., Жовтневого РС майору служби ц/з
Літвінюку С.М.
5. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС та АРЗ СП:
5.1. Забезпечити неухильне виконання плану надходжень на 2016 рік до
спеціального фонду державного бюджету від надання платних послуг.
Строк: постійно.
5.2. Забезпечити укладання нових договорів з об‘єктами згідно постанови КМУ
№1102, а також на постійне та обов‘язкове аварійно-рятувальне обслуговування відповідно
до постанови КМУ від 01.08.2000 №1214.
Строк: до 01.04.2016 року.
5.3. Організувати роботу щодо надходження коштів і матеріальних цінностей за
рахунок спонсорської допомоги згідно вимог чинного законодавства.
Строк: постійно.
5.4. Організувати роботу щодо надходження субвенцій з місцевих бюджетів згідно
цільових програм розвитку цивільного захисту району .
Строк: постійно.
Голова Колегії
полковник служби
цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
07 квітня 2016 року

м. Миколаїв

№6

Про стан реалізації державної кадрової
політики в системі ДСНС, дисципліни,
виховної та психопрофілактичної роботи,
проблемні питання роботи з персоналом
та шляхи їх вирішення
Робота з кадрових питань в Головному управлінні проводиться у відповідності з
вимогами нормативно-правових актів та керівних документів ДСНС України, що стосуються
діяльності у сфері роботи з персоналом.
Станом на 07 квітня 2016 року некомплект атестованих співробітників становить 107
одиниць (8% від загальної чисельності), з них: 54 – старшого та середнього начальницького
складу; 53 – рядового та молодшого начальницького складу. Некомплект водіїв по гарнізону
становить – 23 посади, дане питання керівниками підрозділів вирішується через центри
зайнятості та воєнкомати, щодо прийняття на службу демобілізованих спеціалістів. У квітні
поточного року прийнято 6 водіїв. В резерві на оформленні сьогодні перебуває 20
кандидатів, є необхідність активізувати даний напрямок роботи у поточному місяці.
За три місяці поточного року на службу за контрактом прийнято 40 осіб. За цей же
час звільнено зі служби - 15 осіб, з яких - 6 осіб за систематичне невиконання умов
контракту. Найгірший стан по комплектації підрозділів, залишається в АРЗ СП - 18
вакантних посад молодшого начальницького складу, на оформлені перебуває лише 4
кандидати.
Відповідно до наказу ДСНС України від 02.12.2015 № 604 по Миколаївської області
до вищих навчальних закладів цивільного захисту відібрано 40 кандидатів, що складає 76
відсотків від плану які пройшли психофізіологічне тестування, творчий екзамен
(підтягування на перекладині, біг – 100м, біг – 1000м), заповнили облікові матеріали з
залученням до особових справ та направлені для проходження медичного огляду в районах.
З 05 квітня по 08 квітня відібрані кандидати проходять окружну військово-лікарську комісію
до придатності в ВНЗ.
В той час, коли робота по відбору кандидатів розпочата в жовтні минулого року, на
сьогоднішній день такі підрозділи як Арбузинський РС (6ДПРЧ), Березнегуватський РС
(9ДПРЧ), Веселинівський РС (11ДПРЧ), Єланецький РС (15ДПРЧ), Новоодеський РС
(21ДПРЧ), Новобузький РС (20ДПРЧ) не спромоглися відібрати жодного кандидата.
З початку року за систематичне невиконання умов контракту звільнено 6 осіб, що на
3 більше ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшу кількість осіб звільнено з
органів ДСНС України за негативними мотивами по (ст. 176 пп.6) в 3 ДПРЧ – 3 чол. та по 1
співробітнику в 11,12 ДПРЧ та ЧТС.
За порушення службової дисципліни на осіб рядового і начальницького складу та
працівників накладено 34 дисциплінарних стягнень (проти 61 дисциплінарного стягнення за
аналогічний період минулого року). Причому 7 співробітників мають по 2 дисциплінарних

стягнення, а 1 співробітник з 12 ДПРЧ (Нестеренко) – має 3 дисциплінарних стягнення.
Найбільша кількість притягнутих до дисциплінарної відповідальності за кількість років на
службі знаходиться в діапазоні від 5 до 15 років.
Наразі у гарнізоні обліковано 91 діюче дисциплінарне стягнення.
З метою оптимізації психопрофілактичної роботи та вивчення соціальнопсихологічного клімату було організовано відпрацювання 12 підрозділів області, визначено
групу працівників, які потребують підвищеної психологічної уваги. На даний час в групу
підвищеної психологічної уваги включено 5 співробітників з якими систематично
проводяться профілактичні заходи та додаткові тестування.
У відповідності до відомчих вимог організована та проводиться робота щодо
підготовки матеріалів на встановлення статусу та обліку учасників бойових дій серед
співробітників області (в т.ч. учасників АТО). У березні 2016 року узагальнена інформація
від підрозділів області щодо забезпечення соціальними пільгами та гарантіями учасників
АТО. На даний час в підрозділах області обліковано 33 учасника АТО (з початку року статус
отримали 15 чол.).
Ефективно реалізовані завдання щодо посилення та активізації роботи по
стимулюванню праці кращих співробітників та працівників. За сумлінне виконання
службових обов‘язків, плідну працю застосовано з початку 2016 року застосовано 585
заохочень, всього заохочено 353 співробітників і працівників підрозділів області, що складає
22 % від загальної кількості особового складу Миколаївського гарнізону (з них правами
голови ДСНС України - 5 чол.; керівників органів державної влади та місцевого
самоврядування – 11 чол.).
З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених чинним
законодавством, Колегія ГУ ДСНС
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію т.в.о. начальника відділу персоналу полковника служби цивільного
захисту Трофіменко Ю.М. прийняти до відома.
2. Відділу персоналу (Чоков В.В) продовжити роботу з особовим складом та по
зміцненню дисципліни в підрозділах області. По результатах проведеної роботи надати
принципову оцінку діяльності керівників підрозділів.
3. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, 1 ДПРЗ та ДПРЧ:
3.1 Прийняти дієві заходи щодо зміцнення службової дисципліни та посилити
роботу індивідуального виховного характеру з особовим складом, особливу увагу звернути
на діяльність Рад зборів, організацію наставництва.
Строк: протягом 2 кварталу 2016 року, постійно
3.2 Активізувати роботу щодо відбору кандидатів на службу на посади рядового та
молодшого начальницького складу, посилити контроль за дотриманням умов контракту та
забезпечити ефективну реалізацією завдань щодо зниження некомплекту кадрів,
Строк: до 01.05.2016.
3.3 Вжити дійових організаційних заходів в кожному підрозділі області щодо
виконання плану відбору кандидатів на вступ у 2016 році на денну форму навчання до вищих
навчальних закладів ДСНС України:
Строк: до 30.04.2016.
3.4 Організація на належному рівні роботи щодо психологічного забезпечення
особового складу, профілактики надзвичайних подій та суїцидальної поведінки,
забезпечення високої психологічної стійкості працівників в екстремальних ситуаціях;
Строк: постійно, протягом 2 кварталу 2016 року
Голова Колегії
полковник служби
цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
07 квітня 2016 року

м. Миколаїв
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Про хід виконання плану
комплектування підрозділів
Центру та практичного
навчання керівного складу
суб’єктів господарювання
Підготовка слухачів у першому кварталі 2016 року проводилась за планом
комплектування затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації. ГУ ДСНС
здійснювало нагляд за виконанням органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування та суб’єктами господарювання вимог щодо обов’язковості функціонального
навчання керівного складу і фахівців.
Планування функціонального навчання було здійснено згідно вимог п.п. 18, 19
постанови КМУ від 23.10.2013 № 819, як за державним замовленням (органи влади) так і за
контрактами (суб’єкти господарювання).
При проведенні занять зі слухачами враховуються рекомендації та положення
Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях,
затверджених наказом ДСНС України від 19.02.2016 № 83.
За наявності в містах та районах Миколаївської області біля вісімнадцяти тисяч
суб’єктів господарювання з урахуванням періодичності навчання керівного складу і фахівців
(п’яти та трьох річну) в середньому щороку повинно проходити навчання до 25 тисяч осіб.
На 2016 рік для проходження функціонального навчання за державним замовленням
та за контрактом було сплановано 3289 посадових осіб, що складає 15% від потреби.
Найкращий стан з плануванням здійснено у містах Первомайську, Южноукраїнску,
Врадівському, Кривоозерському та Первомайському районах, де відсоток від потреби
склав від 30% до 42%. В інших містах та районах цей відсоток складає від 8% до 30%.
Ведення обліку осіб які підлягають навчанню з боку органів влади і суб’єктів
господарювання вимагає проведення додаткових організаційних заходів, особливо в
Березанському, Доманівському, Жовтневому та Новоодеському районах де відсоток від
потреби склав від 8% до 11%.
За перший квартал 2016 року в Центрі пройшло підготовку 656 осіб, що складає 48%
від запланованих 1360, з них: за державним замовленням - 407 (99%); за контрактом - 249
(26%).
За державним замовленням план комплектування практично всіма містами та
районами області виконано повністю, але кількісний показник державного замовлення на рік
у деяких районах (Заводський – 11 осіб, Корабельний – 12 осіб, Врадіївський – 4 особи,
Новоодеський - 7 осіб) вказує, що керівні документи до відповідних структур органів влади
про організацію планування своєчасно не доводиться.
За контрактом план комплектування виконано лише на 26%, основна причина в тому
що представники державних підприємств, навчальних закладів і медичних установ по

завершенню навчання не виконали умов контракту, чи не уклали угоду. У першому
кварталі найкращій стан з підготовкою за контрактом склав в районах: Жовтневий –
100%, Миколаївський – 100%, Корабельний – 82%, Центральний – 64%, Заводський –
60%, Березанський – 43%, Ленінський – 42% та м. Южноукраїнськ – 34%, в той же час
найхудіший стан в наступних районах: Арбузинський – 0%, Новобузький – 1%,
Веселинівський – 2%, Первомайський – 4% та м. Первомайськ – 2%.
Даний аналіз показує, що не зважаючи на вимоги Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, нормативних документів,
організований нагляд за виконанням плану комплектування, залишається низка проблемних
питань, з навчання керівного складу і фахівців які потребують негайного вирішення, а саме:
1. Повне виконання плану комплектування.
2. Підвищення обізнаності та відповідальності керівників всіх рівнів щодо
важливості та обов'язковості навчання, з питань цивільного захисту, пожежної та
техногенної безпеки, організації навчання безпосередньо на суб’єктах господарювання
працюючого населення та ведення документації з питань цивільного захисту.
Зважаючи на те що відбувається часта зміна посадових осіб з питань цивільного
захисту райдержадміністрацій ускладнюється вирішення питань організації навчання
працюючого і непрацюючого населення, що тягне за собою не професійне прийняття
відповідних рішень з питань цивільного захисту.
У 2016 році практичне підготовка осіб керівного складу і фахівців організовано
згідно вимог наказу МВС від 11.09.2014 № 934 та здійснюється педагогічним складом
Центру шляхом методичного супроводу проведення на суб’єктах господарювання
спеціальних об’єктових навчань (тренувань).
Робота проводиться згідно плану, педагогічний склад прийняв участь у підготовці і
проведенні 28 спеціальних об’єктових навчань та тренувань.
З метою навчання населення безпечної поведінці у надзвичайних ситуаціях та
небезпечних подіях в центрі створений та працює мобільний консультаційний пункт, який
було залучено до методичного супроводження багатоступеневого командно-штабного
навчання з органами управління та силами цивільного захисту Арбузинської районної ланки.
Керівний склад Центру розуміє, що тільки у тісній співпраці з ГУ ДСНС України у
Миколаївський
області
та
управлінням
з
питань
надзвичайних
ситуацій
облдержадміністрації, можна вирішити питання організації навчання населення
Миколаївської області та покращити стан обізнаності населення щодо безпеки
життєдіяльності.
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 Миколаївській області Жуковського С.Є. взяти до відома.
2. Начальнику НМЦ ЦЗ та БЖД (Жуковський С.Є.) забезпечити методичний
супровід ТОВ "МСП Ніка-Тера" до підготовки показового спеціального об’єктового
навчання та СОН, СОТ на суб’єктах господарювання області.
Строк: квітень-червень 2016 року (згідно плану-графіку).
3. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, 1 ДПРЗ та ДПРЧ забезпечити контроль за
виконанням плану комплектування НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області слухачами на
2016 рік та організацією ведення органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування і суб’єктів господарювання всіх форм власності обліку осіб які зобов'язані
проходити навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.
Голова Колегії
полковник служби
цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко

Затверджено
Наказом ГУ ДСНС України
у Миколаївській області
15 квітня 2016 року № 214
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за підсумками роботи у І кварталі 2016 року
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