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Організаційно-управлінська діяльність, окремі
питання організації заходів цивільного захисту,
результати роботи підрозділів оперативнорятувальної служби щодо готовності до
реагування на надзвичайні ситуації

Протягом 2018 року підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській
області виїжджали за сигналом «Тривога» 9098 разів, що в середньому становить 24 виїзди на
добу, або один виїзд кожної години.
Інтенсивність виїздів залишилась на рівні минулого року (9098 випадків проти 9025), на
пожежі було здійснено 2724 виїзди (3293 у 2017 році, зменшення на 18%), з них на гасіння
лісових пожеж 47 випадків (98 у 2017 році, зменшення на 53%). На ліквідацію наслідків аварій,
катастроф та стихійних лих підрозділи виїжджали 300 разів, що на 10% більше ніж за
аналогічний період минулого року (272 рази).
Упродовж року проведено 76 тактико-спеціальних навчань та 4489 тактичних занять. Слід
також зазначити, що в 2018 році зменшилась кількість хибних викликів, порівняно з 2017 роком
– на 3% (276 викликів проти 284).
Завдяки сміливим та злагодженим діям особового складу всі пожежі та загоряння
ліквідовувалися в тих межах, яких вони набули на момент прибуття перших пожежнорятувальних підрозділів. Своєчасна локалізація наслідків надзвичайних ситуацій дозволила
уникнути невдоволень та скарг серед населення.
Наведу лише деякі приклади.
Впродовж січня-лютого минулого року, внаслідок ускладнення погодних умов,
неодноразово порушувалися нормальні умови функціонування транспортної інфраструктури
області. Силами підрозділів Головного управління із снігової пастки вилучено
367 автотранспортних засобів та врятовано 796 людей.
07 лютого – м. Вознесенськ, на гасіння пожежі покрівлі складського приміщення ПП
«Будпостач» на площі 320 м² подано шість ручних та один лафетний ствол. Врятовано майно
складу та суміжні будівлі
09 лютого – в м. Миколаєві з палаючої квартири врятовано 3 особи.
02 вересня – в м. Миколаєві, під час гасіння пожежі, в квартирі врятовано 3 особи.
02 червня – зона відпочинку Коблеве, пожежа на території бази відпочинку 500 м²,
врятовано 3 сусідні бази відпочинку, не допущено травмування серед відпочивальників.

16 серпня – Вознесенський район, сталася пожежа лісових насаджень на площі
10 гектар, існувала загроза поширення пожежі на територію населеного пункту та військової
частини. Для її гасіння залучалися сили та засоби Вознесенського, Новоодеського районів та м.
Южноукраїнськ, місцеве населення, техніка сільхозвиробників та військової частини.
З метою підвищення якості організації караульної і гарнізонної служб співробітниками
управління реагування на надзвичайні ситуації та оперативно-координаційного центру протягом
2018 року проведено понад 130 перевірок та організовано проведення конкурсу на кращу
організацію служби. Це дозволило більш ефективно організувати контроль за станом гарнізонної
служби, зміцнити дисципліну, покращити умови для несення служби особовим складом,
забезпечити якісне ведення оперативно-службової документації.
Позитивно можно відзначити 3 ДПРЧ (Кішко Л.Я.), 5 ДПРЧ (Остафій О.І.), 10 ДПРЧ
(Турчевський С.Г.), 12 ДПРЧ (Гуцалов В.В.), 26 ДПРЧ (Люшенко В.В.), 27 ДПРЧ (Шарата
С.С.). У той же час керівники 4 ДПРЧ (Городиський А.Г.), 7 ДПРЧ (Петров С.С.), 9 ДПРЧ
(Кушнір В.М.), 11 ДПРЧ (Піпко С.С.), 14 ДПРЧ (Гилко Р.А.), 21 ДПРЧ (Іщенко М.С.) на
недоліки в організації оперативно-службової діяльності, які виявлялися впродовж року та
вжиття дієвих заходів щодо їх недопущення у майбутньому.
Найбільше занепокоєння викликає ситуація в організації служби, що склалась в
7 ДПРЧ (Петров П.П.) та 14 ДПРЧ (Гилко Р.А.). Так, мобільними групами Головного
управління в цих підрозділах було виявлено численні недоліки, ось лише деякі з них:
7 ДПРЧ – невихід на службу, без поважних причин, начальника караулу, неякісна
підготовка до проведення гарнізонних тактико-спеціальних навчань, невідповідність інформації
в документах оперативного реагування про наявність та стан джерел протипожежного
водопостачання району, невиконання графіків відпрацювання та корегування документів
оперативного реагування, несвоєчасне та неякісне проведення заходів адміністративногромадського контролю, проведення розборів пожеж з особовим складом караулів з порушенням
встановлених термінів, несвоєчасне та неякісне складання конспектів на проведення занять, не
підтримання у належному стані зовнішньої території підрозділу, несвоєчасне усунення
недоліків, які виявлялися співробітниками Головного управління.
14 ДПРЧ – порушення графіків відпрацювання та корегування документів оперативного
реагування, невиконання у повному обсязі розпорядчих документів Головного управління щодо
підвищення оперативної готовності підрозділу, неякісне складання планів роботи начальниками
караулів, незнання оперативної обстановки по району диспетчером ПЗЧ, невиконання планів
самостійної підготовки начальниками караулів, неякісне складання розкладів на проведення
занять, формальне проведення занять з особовим складом чергових караулів, неякісне ведення
облікової документації за напрямком газодимозахисної служби, пожежно-рятувальна техніка не
забезпечена у повному обсязі кріпленнями для наявного пожежно-технічного озброєння. Під час
підбуття підсумків навчального року ряд співробітників отримали незадовільні оцінки.
І тільки завдяки своєчасному та кваліфікованому втручанню співробітників апарату
Головного управління нам вдалося вчасно стабілізувати ситуацію, вжити заходів щодо усунення
наявних недоліків та не допустити випадків невиконання оперативного завдання, несвоєчасного
або неякісного реагування.
Головним завданням у 2019 році вважаю якісну організацію караульної і гарнізонної
служб у підрозділах Головного управління відповідно до вимог керівних документів Державної
служби України з надзвичайних ситуацій.
За минулий рік ми двічі перевіряли готовність до дій за призначенням, за сигналом «Збір
– аварія», зведених загонів та пункту управління Головного управління. В ході перевірок
відпрацьовувались питання формування колони залученої техніки, здійснення маршу до місця
умовної НС, розгортання наметового містечка для оперативного керування приданими силами та
автономного життєзабезпечення залученого особового складу. Всього до навчань залучалось

понад 50 одиниць техніки та 250 чоловік особового складу. Крім цього, проведено 4 тренувальні
розгортання пункту управління.
Також, з метою підвищення рівня підготовки особового складу гарнізону, в лютому 2018
року навчальним пунктом АРЗ СП розширено освітню діяльність у сфері професійнотехнічної освіти за професіями «Командир відділення оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту» та «Водолаз». Також проведено державну атестацію за професією
«Водолаз».
На сьогодні відкрито ліцензію по 8 робітничих професіях у сфері цивільного захисту, 6 з
яких є атестованими, що становить 75% від загальної кількості та є достатнім для визначення
навчального закладу атестованим.
Державне замовлення на підготовку робітничих кадрів виконано на 100%. Всього на базі
навчального пункту пройшло підготовку 198 осіб, з них первинна професійна підготовка – 87
осіб, перепідготовка – 33 особи, підвищення кваліфікації – 78. Додатково на базі навчального
пункту пройшли підготовку з домедичної допомоги 64 особи, а також 19 осіб за програмою
підготовки плавців-рятувальників рятувальних постів.
На теперішній час на оснащенні підрозділів Миколаївського обласного гарнізону ОРС ЦЗ
знаходиться 286 захисних дихальних апаратів на стисному повітрі.
У грудні 2018 року з метою підтримання газодимозахисної служби Миколаївського
міського гарнізону ОРС ЦЗ від Миколаївської міської ради отримано 50 протигазів «Drager» PSS
4000, повнолицевих масок Panorama Nova у кількості 175 одиниць та 10 комплектів для
підключення постраждалого до дихального апарату «Drager» PSS 4000.
За кошти місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування проведено
капітальний ремонт п’яти протигазів «Постауер SL» в 19 ДПРЧ, придбано 13 панорамних масок
до протигазів «Постауер SL» в 9 ДПРЧ, придбано сучасний компресор в 21 ДПРЧ.
На сьогодні, згідно з вимогами Інструкції щодо організації гасіння пожеж на АЕС із
ядерними реакторами типу ВВЕР, для 100% забезпечення особового складу 1 ДПРЗ по охороні
ВП «Южно-Українська АЕС» засобами індивідуального захисту органів дихання необхідно
придбати додатково 46 протигазів «Drager» PSS 5000.
Стосовно організації роботи по утриманню джерел протипожежного водопостачання
необхідно зазначити що впродовж минулого року відремонтовано 181 пожежний гідрант, 12
пожежних водоймищ, 27 водонапірних веж. Порівняно з показниками минулого року кількість
відремонтованих пожежних гідрантів зменшилась на 10%, кількість відремонтованих пожежних
водоймищ збільшилась у 4 рази, кількість відремонтованих водонапірних веж збільшилась у 27
разів.
За звітний період прийнято в експлуатацію 105 пожежних гідрантів, 23 пожежних
водоймища та 10 водонапірних веж. Порівняно з показниками минулого року кількість
прийнятих в експлуатацію пожежних гідрантів збільшилась у 5 разів, кількість прийнятих в
експлуатацію пожежних водоймищ залишається на рівні минулого року, кількість прийнятих в
експлуатацію водонапірних веж збільшилась у 2,5 рази.
Спостерігається позитивна тенденція щодо приведення у справний стан джерел
протипожежного водопостачання у Березанському та Снігурівському районах. Погіршився
стан справ стосовно утримання у справному стані джерел зовнішнього протипожежного
водопостачання у Вітовському та Новоодеському районах.
На цей час в оперативному розрахунку пожежно-рятувальних підрозділів знаходяться 24
спеціальні аварійно-рятувальні машини (САРМ): легкого типу 17 одиниць, середнього типу – 4
одиниці, важкого типу – 3 одиниці. У 8 пожежно-рятувальних підрозділах перебувають в
оперативному розрахунку пожежні автоцистерни, які в цілому укомплектовані необхідним АРО.
Разом з тим залишається проблемним питання забезпечення підрозділів надувними
човнами належної місткості (4, 9, 13, 18 ДПРЧ). У 25 ДПРЧ надувний човен відсутній взагалі,

керівництвом підрозділу не вирішується питання щодо його придбання протягом тривалого часу.
Також керівництвом 7 ДПРЧ після проведення змагань на краще аварійно-рятувальне відділення
не проводиться робота у закупівлі надувного човна (їхній човен негерметичний, ремонту не
підлягає).
Залишається критична ситуація із забезпеченням гідравлічним інструментом у 10, 11, 13,
15, 17 ДПРЧ, де він відсутній взагалі, що ставить під сумнів питання готовності цих підрозділів
до виконання завдань за призначенням під час ліквідації ДТП.
У ході вибіркового випробовування пожежних рукавів встановлено, що найбільший
відсоток непридатних до використання рукавів у 20 ДПРЧ – 50%, 9 ДПРЧ 50%, 10 ДПРЧ –
39%, 7 ДПРЧ – 37%, 22 ДПРЧ – 36%, 18 ДПРЧ – 33%, 15 ДПРЧ – 32%. Це свідчить про
несвоєчасність проведення технічного обслуговування пожежних рукавів, слабкий контроль
керівників підрозділів за ремонтом та необхідністю проведення роботи щодо закупівлі
пожежних рукавів.
Протягом звітного періоду проведено роботу з придбання пожежних рукавів у 6, 8, 10, 11,
20, 22 ДПРЧ, на належному рівні організована робота з органами місцевого самоврядування та
отримано субвенції на придбання пожежних рукавів у 7, 9, 18, 21, 25 ДПРЧ.
Впродовж року в 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 ДПРЧ не якісно
проводилось коригування ОП та ОК. У 2, 3, 11, 15, 18 ДПРЧ не виконується графік корегування
ОП та ОК, на перевірку надаються документи не відповідно до графіка, корегування
проводиться з порушенням вимог Методичних рекомендацій.
З метою поліпшення стану справ у цьому напрямку роботи Головним управлінням
впроваджено зміни щодо корегування документів оперативного реагування, однак станом на
сьогодні підрозділами не виконується корегування документів у програмі LibreOffice та не
використовуються відповідні графічні позначки. Слід зазначити, що за рахунок впровадження до
графічної частини ОП та ОК скріншотів значно покращилась якість складання схем та
відповідність дійсності графічних частин документів.
Відповідно до Плану основних заходів з підготовки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Миколаївської області на 2018 рік, затвердженого
розпорядженням голови облдержадміністрації від 01 лютого 2017 року № 23-р «Про основні
завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2018 рік», протягом року в районах
області організовано та проведено 4 багатоступеневих регіональних командно-штабних
навчання на базі Новоодеського, Миколаївського, Доманівського районів та
м. Миколаєва, 7 командно-штабних навчань місцевого рівня на базі Єланецького,
Новобузького, Арбузинського, Казанківського, Веселинівського, Вітовського районів та м.
Новий Буг.
На жаль останнім часом відзначається недостатня роль керівництва підрозділів Головного
управління у процесі підготовки та організації відпрацювання навчань, а також низький рівень
взаємодії з керівним складом органів управління відповідних місцевих ланок територіальної
підсистеми. Зазначені недоліки в організаційній роботі спричинюють подальше неякісне
оформлення розпорядчих та планувальних документів, незнання власних дій під час реагування
та ліквідації умовних надзвичайних ситуацій.
Окремо слід зупинитися на документації територіальних протипожежних спеціалізованих
служб цивільного захисту місцевого рівня. Під час проведення командно-штабних навчань
прослідковується недостатнє відпрацювання організаційних та планувальних документів служб,
а також їх невідповідність переліку, затвердженому Положенням про зазначену службу.
Так, у листопаді минулого року під час централізованої перевірки наглядових справ
начальників територіальних протипожежних спеціалізованих служб цивільного захисту

місцевого рівня найбільшу кількість зауважень виявлено у начальників Березанської,
Баштанської, Очаківської, Первомайської та Снігурівської протипожежних служб.
У 2019 році нас очікують командно-штабні навчання під керівництвом ДСНС України.
Звісно, що наші підрозділи, особовий склад і техніка будуть задіяні у повній мірі, тому
наголошую на відповідальному відношенні до підготовки цих навчань і повній взаємодії з
місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування в питаннях організації,
особливо це стосується відпрацювання практичних ввідних.
По навчанню працюючого населення необхідно зазначити, що відповідно до наданих
районними відділами та секторами звітів протягом року, на об’єктах області проведено
776 спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту, що стпновить
80% від запланованого на рік. Найгірший показник виконання графіка в Новоодеському (45%),
Вітовському (40%), Миколаївському (35%) та Березанському (19%) районах.
Причинами невиконання графіку є ліквідація, призупинення діяльності деяких суб’єктів
господарювання, несвоєчасна підготовка документів щодо проведення навчань (тренувань),
відмова підприємств у їх проведенні, а також недостатня співпраця наших співробітників з
керівниками підприємств, установ та організацій.
Відповідно до окремого доручення начальника ГУ ДСНС від 11.12.2018 № В-112 всім
підрозділам області необхідно було провести роботу щодо виконання вимог наказу МВС від
09.07.2018 № 579 щодо приведення власних захисних споруд цивільного захисту
у відповідний стан. Найгірше відпрацювали зазначене доручення Казанківський, Новобузький
та Березнегуватський РС. У цьому році, у кожному підрозділі, який має власні захисні
споруди, буде перевірено фактичне виконання заходів окремого доручення з виїздом фахівців
Головного управління.
Слід також зазначити, що у Центральному РВ та Березнегуватському РС захисні
споруди цивільного захисту перебувають у «неготовому стані» до використання за
призначенням, у Врадіївському РС захисна споруда у стані «обмежено готова», але тривалий
час керівництвом підрозділів не вживається жодних заходів щодо приведення захисних споруд у
стан готовності.
З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених чинним законодавством,
Колегія ГУ ДСНС України у Миколаївській області
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні
ситуації полковника служби цивільного захисту Гриба М.Г. взяти до відома.
2. Начальникам УРнаНС (Каратай В.М.) та ОКЦ (Кубрак В.О.) продовжити перевірки
якості організації гарнізонної, караульної та внутрішньої служби в нічний час. Встановити
дієвий контроль за якістю проведення огляду-конкурсу на кращу організацію служби.
Контрольно перевіряти виконання заходів під час проведення перевірок оперативно-службової
діяльності підрозділів.
Строк: протягом 2019 року.
3. Начальникам УРнаНС (Каратай В.М.), ОКЦ (Кубрак В.О.) ДПРЧ, АРЗ СП, 1 ДПРЗ
забезпечити організацію гарнізонної, караульної та внутрішньої служб відповідно до вимог
наказу МВС від 07 жовтня 2014 року № 1032 «Про затвердження Порядку…».
Строк: постійно.

4. Начальникам ОКЦ (Кубрак В.О.) ДПРЧ, АРЗ СП, 1 ДПРЗ:
4.1. Організувати проведення «Огляду-конкурсу на краще утримання та експлуатацію
джерел протипожежного водопостачання» серед підрозділів області.
Строк: березень - листопад 2018 року.
4.2. Під час роботи зі спроможними об’єднаними територіальними громадами порушити
питання щодо відновлення та поліпшення наявної системи протипожежного водопостачання
(ремонт та влаштування водонапірних башт, облаштування пірсів, під’їздів до природних та
штучних водойм).
Строк: виконання: постійно.
4.3. Організувати проведення періодичного обліку (інвентаризація) джерел
протипожежного водопостачання відповідно до наказу МВС від 15.06.2015 № 696 «Інструкція
про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього
протипожежного водопостачання».
Строк: вересень-жовтень.
5. Начальникам МРВ(С), РВ(С), МС, ДПРЧ:
5.1. Спільно з керівниками підприємств, установ та організацій спланувати суміщення
графіка проведення спеціальних об’єктових, протипожежних, протиаварійних навчань
(тренувань) з графіками корегування (відпрацювання) ОППГ, ОКПГ та проведення тактичних
навчань, з метою підвищення злагодженості дій співробітників підпорядкованих підрозділів та
об’єктів суб’єктів господарювання.
Строк: протягом 2019 року.
5.2. Забезпечити надання методичної допомоги та здійснення контролю за проведенням
командно-штабних навчань у районах та містах області, особисто брати участь у планувальних
та підготовчих заходах.
Строк: протягом 2019 року.
5.3. Підрозділам, на балансі яких є захисні споруди ЦЗ, забезпечити приведення
документації захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на балансі підрозділів
Головного управління, відповідно до вимог наказу МВС України від 09.07.2018 № 579. Вжити
заходів з підвищення стану готовності захисних споруд.
Строк: протягом І півріччя 2019 року.
6. Начальникам ДПРЧ, 1 ДПРЗ АРЗ СП:
6.1. Здійснювати особисто контроль за якістю прийому-здачі чергування та проведення
щоденного технічного обслуговування техніки.
Строк: постійно.
6.2. Здійснювати контроль, під час проведення тактико-спеціальних навчань та занять, за
дотриманням особовим складом вимог правил безпеки праці. Під підбиття підсумків занять
проводити розбір виявлених недоліків з особовим складом.
Строк: постійно.
6.3. Забезпечити проведення денних та нічних тактичних занять, згідно із затвердженими
графіками, з виїздом на об’єкти району, пріоритет надавати вивченню особовим складом району
виїзду.
Строк: постійно.
6.4. Враховувати в обов’язковому порядку, при плануванні тактичних навчань, практичне
залучення сил та засобів відповідно до «Плану залучення...» та залучати 100% начальницького
та особового складу підрозділу.
Строк: постійно.

6.5. Аналізувати показники оперативної роботи особового складу при виконанні дій за
призначенням (час слідування до місця виклику, локалізації, ліквідації пожеж, подій). Вживати
дієвих заходів щодо їхнього поліпшення.
Строк: щоквартально.
6.6. Відпрацьовувати питання, під час проведення занять з тактичної підготовки з
начальницьким складом підрозділів, розв’язання тактичних задач, надавати можливість кожному
співробітнику внести пропозиції та висловити думки і погляди на проблемні питання,
характерні недоліки й помилки, що допускаються під час вирішення оперативно-службових
задач та гасіння пожеж.
Строк: щоквартально.
6.7. Встановити контроль за якісним відпрацюванням нормативів з СФП особовим складом
чергових караулів.
Строк: щоквартально.
6.8. Встановити особистий контроль за порядком зберігання та експлуатації ізолюючих
протигазів, що перебувають в оперативному розрахунку та резерві. По кожному випадку виходу
з ладу ЗІЗОД через недбалість особового складу проводити службове розслідування, матеріали
надавати до ОКЦ та ВРЗ.
Строк: постійно.
6.9. Взяти на особистий контроль виконання заходів розпорядження Миколаївської ОДА
від 12.10.2015 № 323-р. Про хід його виконання доповідати до ОКЦ.
Строк: щоквартально.
6.10. Взяти на жорсткий контроль виконання графіка складання, корегування 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.
6.11. Організувати ревізію наявних оперативних планів та карток пожежогасіння на
об’єкти, які розташовані в районі для визначення необхідності складання, переведення в іншу
категорію або списання ОППГ (ОКПГ). Результати надавати рапортом згідно з додатками № 12
наказу УМНС від 01.12.2011№ 649 «Про організацію роботи зі складання, коригування та
відпрацювання оперативних планів і оперативних карток пожежогасіння…» що півроку.
Строк: червень, грудень 2019 року.
6.12. Внести зміни до Планів залучення сил та засобів району з урахуванням створення
об’єднаних територіальних громад та наявної техніки району, яку можливо залучати для цілей
пожежогасіння та ліквідації наслідків НС (НП). Про виконання щоквартально доповідати до
ОКЦ.
Строк: травень 2019 року, протягом місяця після утворення ОТГ чи зміні наявної техніки.
6.13. Взяти під особистий контроль проведення службової та самостійної підготовки
диспетчерів та осіб, що виконують їхні обов’язки.
Строк: постійно.
7. Начальникам 10, 13, 14, 15 ДПРЧ виділити приміщення для оснащення рукавного поста.
Строк: до 01 червня 2019 року.
8. Начальникам 7, 10, 13, 14, 15 ДПРЧ обладнати місце для сушки пожежних рукавів у
зимовий період.
Строк: до 01 квітня 2019 року.

9. Начальникам 7, 12, 13, 14, 17, 23, 24 ДПРЧ створити необхідний резерв пожежних
рукавів згідно з нормами табельної належності.
Строк: протягом 2019 року.
10. Начальникам 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 21 ДПРЧ організувати співпрацю з місцевими
органами влади та органами місцевого самоврядування щодо залучення коштів місцевих
бюджетів до вирішення питання щодо проведення капітального ремонту протигазів «Постауер
SL».
Строк: протягом 1-го півріччя 2019 року.
11. Начальникам 7, 8, 9, 14 та 18 ДПРЧ організувати співпрацю з місцевими органами
влади та органами місцевого самоврядування щодо залучення коштів місцевих бюджетів до
вирішення питання забезпечення підпорядкованих підрозділів сучасним повітряним
компресорним обладнанням для їхньої заправки.
Строк: на протягом 2019 року.
12. Начальникам 4,7,9,10,11,13,15,17,18,25 ДПРЧ вжити заходів щодо комплектації
пожежно-рятувальної техніки гідравлічним інструментом та надувними човнами на чотири
особи відповідно до вимог окремого доручення начальника ГУ ДСНС від 06.11.2014
№ В-173.
Строк: протягом 2019 року.
13. Начальнику 1 ДПРЗ (Драгоміров А.В.) спільно з адміністрацією ВП «ЮУ АЕС»
організувати закупівлю протигазів «Drager» PSS 5000.
Строк: протягом 2019 року.
Голова Колегії
генерал-майор служби цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
25 січня 2018 року

м. Миколаїв

№2

Про стан організації державного
нагляду у сфері пожежної,
техногенної безпеки та цивільного
захисту на об’єктах області у 2018 році
У минулому році зусилля органів державного нагляду у сфері пожежної, техногенної
безпеки та цивільного захисту були спрямовані на попередження надзвичайних ситуацій та
подій, стабілізацію обстановки з пожежами, виконання наглядових функцій.
ПОЖЕЖІ
Кількість пожеж у 2018 році становить 2652, зменшення на 20%, або на 659 пожеж (2017
рік – 3311 пожеж, 2016 рік – 3287 пожеж,). На пожежах знайдено 64 особи, по підтвердженим
даним судово-медичної експертизи загинуло 46 осіб, що на 18 осіб, або 35% менше, ніж за
аналогічний період (у 2017 році – 64 особи). Також травмовано 43 особи та врятовано 62.
Основна кількість пожеж виникла у весняно-літній пожеженебезпечний період у
природних екосистемах та на відкритих територіях, що становить 1441 випадків або 54,3% від
загальної кількості.
За результатами постійної роботи та плідної співпраці підрозділів Головного управління
ДСНС з органами місцевої влади, місцевого самоврядування та соціальних служб відмічається
тенденція зниження загибелі на пожежах у житловому секторі - 44 особи, що на 14 осіб, або на
26,6% менше ніж у 2017 році (60 осіб), основна кількість загиблих - це малозабезпечені та
соціально не захищені верстви населення.
ПЕРЕВІРКИ
Відносно здійснення заходів державного нагляду необхідно зазначити, що протягом
минулого року їх здійснено 4361. Із загальної кількості проведених, 2104 – планові перевірки
об’єктів органів влади та 680 суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.
На виконання рішення Кабінету Міністрів України щодо запобігання виникненню пожеж
на об’єктах з масовим перебуванням людей протягом квітня-червня 2018 року на території
області перевірено 1406 об’єктів, з яких 1076 дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів, 101 заклад охорони здоров’я зі стаціонарним лікуванням та 229 торгово-розважальних
центрів й інших суб’єктів господарювання.
За результатами звернень суб’єктів господарювання здійснено 51 захід, перевірок
виконання суб’єктом господарювання приписів – 41, звернень фізичних осіб про порушення, що
спричинило шкоду їхнім правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому
природному середовищу чи безпеці держави – 4, настання аварії – 11 та за рішенням суду – 1.
З початку 2018 року до пілотного модуля інтегрованої автоматизованої системи планування
заходів державного нагляду (контролю) внесено 1043 (98%) планових та 327 (100%)
позапланових перевірок суб’єктів господарювання.

За результатами 2104 планових перевірок районними підрозділами Головним управлінням
підготовлено та направлено адміністративні позови про застосування заходу реагування
(повної зупинки) по 69 об’єктах, із них дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів –
33, закладів охорони здоров’я – 1, закладів культури – 1, торгово-розважальних центрів й інших
суб’єктів господарювання – 34, і до прокуратури направлено матеріали по 15 об’єктах, з яких по
4 відкрито провадження.
МПО
Також у 2018 році управлінням проведено роботу із забезпечення необхідного рівня
протипожежного захисту сільської місцевості.
У зв’язку із закінченням дії розпорядження облдержадміністрації від 31.03.2016 № 100-р у
2018 році, ініційовано видання нового розпорядження від 16.04.2018 № 121-р «Про створення на
території Миколаївської області пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої
пожежної охорони».
З початку року започатковано функціонування 4 нових підрозділи МПО на території
Снігурівського, Арбузинського, Вітовського та Братського районів. Триває робота щодо
створення підрозділів МПО на території Новоодеського, Вознесенського та Очаківського
районів. На території Новоодеського району в с. Бузьке створено підрозділ місцевої пожежної
охорони та побудовано гараж на два автомобілі. На території Вознесенського району придбано
пожежний автомобіль ЗІЛ-130 за допомогою спонсорських коштів Республіки Польща.
Додатково для надання методичної та практичної допомоги органам місцевого
самоврядування щодо утворення підрозділів місцевої пожежної охорони проведено 116 робочих
зустрічей, 5 засідань «круглих столів», на місцевому рівні надано практичну допомогу кожній
об’єднаній громаді.
Слід зазначити, що на сьогодні у 19 районах створено 35 підрозділів, що становить 43% від
розрахункової кількості, які протягом 2018 року ліквідували 221 пожежу. Робота зі створення
пожежних команд триває і в цьому році.
НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА РОБОТА
На обліку в підрозділах області перебувають 208 об'єктів будівництва класів наслідків СС2,
ССЗ. Протягом 2018 року спрямовано 489 інформацій до органів влади та інших організацій
щодо протипожежного стану об’єктів будівництва (реконструкції) і здійснено та проведено 20
перевірок цих об’єктів. Вжитими заходами досягнуто впровадження автоматичних систем
протипожежного захисту на 134 об’єктах; протипожежних перешкод ‒ на 61 об’єкті; пристроїв
блискавкозахисту на 18 об’єктах.
Протягом 2018 року проведено 12 планових перевірок характеристик продукції
(піротехнічних виробів) за місцями їх реалізації (розповсюдження). За результатами заходів і
виявлених порушень винесено 7 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (3 –
про усунення формальної невідповідності, 2 – про приведення продукції у відповідність із
встановленими вимогами та 2 – про тимчасову заборону надання продукції на ринку) та
притягнуто до адміністративно-господарської відповідальності 3 особи на загальну суму 19 550
грн.
ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА
Враховуючи вимоги «Методики ідентифікації потенційної небезпеки», затвердженої
наказом МНС України від 23.02.2006 № 98, та проведені заходи державного нагляду, на сьогодні
по області ідентифіковано 15% об'єктів. Так, лише протягом 2018 року розглянуто та погоджено
433 матеріали ідентифікації.
Для 920 (або 80%) потенційно небезпечних об’єктів розроблено паспорти безпеки та
направлено на реєстрацію.

З 975 потенційно небезпечних об’єктів, затверджених у 2018 році рішенням регіональної
комісії ТЕБ та НС при Миколаївській облдержадміністрації, підлягають обов'язковому
страхуванню 526, з яких на сьогодні застраховано 378 (або 85%).
Плани локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та аварій розроблені для 171 об’єкта
підвищеної небезпеки, що становить 100%.
Особливу увагу заслуговує питання своєчасного виявлення загроз виникнення можливих
надзвичайних ситуацій та оповіщення працівників, населення на об'єктах підвищеної небезпеки.
Так, на території області підлягає обладнанню автоматизованими системами раннього
виявлення надзвичайних ситуацій 171 об'єкт підвищеної небезпеки. Для 77 об’єктів, що становить
45% від загальної кількості, технічні умови та робочі проекти погоджені органом державного
нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки На 56 об’єктах (33%) змонтовано
автоматизовані системи раннього виявлення, з яких 34 (20%) прийнято в експлуатацію.
Протягом 2018 року організовано роботу із розробки 3 технічних завдання та 4 - робочих
проектів, 5 систем - змонтовано і прийнято в експлуатацію.
Окремої уваги заслуговує питання виконання заходів у сфері техногенної безпеки на АЗС
та АГЗП, у тому числі самовільновлаштованих.
Так протягом минулого року з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій та
подій на таких об’єктах проведено наступну роботу, а саме:
- за ініціативою Головного управління протягом останніх двох років видані 4 доручення
голови Миколаївської облдержадміністрації щодо вжиття заходів для попередження здійснення
незаконної господарської діяльності по реалізації нафтопродуктів та скрапленого газу;
- у період з 24 по 29 березня 2016 року прийнято участь у комісійних оглядах АЗС області,
за результатами яких складено акти;
- двічі ініційовано розгляд питання на чергових засіданнях комісій з питань ТЕБ та НС м.
Миколаєва з питання протидії нелегальній роботі самовільно влаштованих АЗС (протокол №12
та №16);
- ініційовано та у період з 27 по 29 вересня 2017 року проведено рейдові обстеження
самовільно влаштованих АЗС на території міста Миколаєва. Результати проведених заходів
висвітлено у засобах масової інформації;
- 11.10.2017 прийнято участь у засіданні тимчасової контрольної комісії Миколаївської
міської ради з вивчення питань законності функціонування автозаправних станцій, у тому числі
газових, на території м. Миколаєва. За результатами надано інформацію щодо кількості АЗС,
розташованих на території міста, у тому числі самовільно влаштованих;
- прийнято участь у розгляді питання на позачерговому засіданні регіональної комісії з
питань ТЕБ та НС щодо функціонування нелегальних автозаправних станцій, у тому числі
газових (протокол №14 від 14.12.2018);
- протягом грудня 2018 року Головним управлінням направлено листи керівникам
незаконно розміщеним автозаправних станцій, у тому числі газових, розміщених на території м.
Миколаєва щодо дотримання вимог діючого законодавства з питань пожежної та техногенної
безпеки.
Вибори Президента України
В березні місяці поточного року в Державі відбудуться чергові вибори Президента
України, тому з метою забезпечення пожежної і техногенної безпеки та своєчасного реагування
на можливі надзвичайні ситуації у період проведення передвиборчої кампанії та виборів, ГУ
ДСНС розпочато проведення комплексу заходів, а саме:
- з метою інформування територіальних виборчих комісій проведено аналіз позовних заяв
про заборону експлуатації об’єктів на яких раніше розташовувались виборчі дільниці;
- розроблено інструкції про заходи пожежної та техногенної безпеки на виборчих
дільницях;

- підготовлено та направлено до структурних підрозділів ОД В-8 від 18 січня 2019 року
«Щодо організації заходів на об’єктах, які будуть задіяні у передвиборчій кампанії та виборах
Президента України;
- сформовано наглядову справу щодо проведення передвиборчої кампанії та виборів
Президента України.
З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених чинним законодавством,
Колегія ГУ ДСНС України у Миколаївській області
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника начальника управління запобігання надзвичайним ситуаціям
полковника служби цивільного захисту Криворучка А.С. взяти до відома.
2. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, ДПРЧ :
2.1. Організувати виконання заходів спрямованих на безпечне проведення виборчої
кампанії у 2019 року.
Строк: до 31 березня 2019 року.
2.2. Ініціювати створення пожежно-рятувальних підрозділів на територіях громад
Миколаївської області згідно з розпорядженням облдержадміністрації від 16.04.2018 № 121-р
«Про створення на території Миколаївської області пожежно-рятувальних підрозділів для
забезпечення місцевої пожежної охорони».
Строк: протягом року.
2.3. Організувати виконання заходів, спрямованих на попередження пожеж у
пожежонебезпечний період, насамперед у житлі та екосистемах.
Строк: у пожежонебезпечний період, протягом року.
2.4. Організувати виконання заходів, спрямованих на попередження загибелі людей на
водних об'єктах під час літнього оздоровчого періоду.
Строк: у літній період, протягом року.
2.5. Здійснити організацію та контроль за впровадженням систем протипожежного захисту
на підконтрольних об'єктах та автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних
ситуацій і оповіщення людей у разі їх виникнення на об'єктах підвищеної небезпеки.
Строк: протягом року.
2.6. Організувати та здійснювати контроль за виконанням заходів пожежної та техногенної
безпеки на АЗС та АГЗП, зокрема влаштованих самовільно.
Строк: протягом року.
2.7. Здійснювати підвищення професійного рівня інспекторського складу щодо дотримання
законності та неухильного виконання покладених функцій.
Строк: протягом року.
2.8. Здійснювати постійний моніторинг оперативної обстановки з проведенням цільових
заходів, спрямованих на її стабілізацію.
Строк: протягом року.
2.9. Організовувати заходи щодо виявлення самовільно влаштованих об’єктів підвищеної
небезпеки на відповідних адміністративних територіях та встановлення контролю за
впровадженням вимог пожежної та техногенної безпеки на них.
Строк: протягом року.
Голова Колегії
генерал-майор служби цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
25 січня 2018 року

м. Миколаїв

№3

Про стан ресурсного та фінансового
забезпечення підпорядкованих підрозділів
На початок року фінансування основних видатків з загального фонду становило лише 35
відсотків від потреби, видатки на пально-мастильні матеріали, формений одяг, заходи з
енергозбереження, проведення поточних та капітальних ремонтів, взагалі не передбачалися
кошторисом.
Протягом року від ДСНС України централізовано отримано: 4 пожежні автоцистерни на
базі КрАЗ (введені в бойовий розрахунок 1, 3, 4, 5 ДПРЧ), а автомобілі КАМАЗ з цих
підрозділів були передані до 16,19, 22 ДПРЧ; 7 автомобілів на базі ГАЗ-66 радіостанцій Р-142
знятих з довгострокового зберігання для переобладнання в автомобілі САРМ-С (отримали 6, 16,
19, 22, 24 ДПРЧ та АРЗ СП); майно різного призначення піротехнічної, хімічної та
газодимозахисної служби.
Майже всі підрозділи проводили в той чи іншій мірі певну роботу з органами державної
влади, головами ОТГ, щодо покращення матеріально-технічної бази та отримали кошти у вигляді
субвенції на загальну суму 3 млн. 130 тис. грн. з яких, Головним управлінням за кошти 1
мільйон гривень від Миколаївської ОДА придбано: 50 спеціальних захисних костюмів; 50
пожежних касок; 40 пожежних рукавів; 10 захисних кевларових шоломів; пально-мастильні
матеріали та різне обладнання для виконання робіт по розмінуванню водних акваторій
Кінбурнської коси та острова Березань.
Підрозділами за кошти 2 млн. 130 тис. грн. отриманих від органів місцевого
самоврядування проведено закупівлю пожежно-технічного та аварійно-рятувального
обладнання, запчастин, ПММ, спеціального захисного та форменого одягу, твердопаливних
котлів.
Нажаль є й такі підрозділи як 14, 15 та 17 ДПРЧ питання субвенції взагалі не змогли
зрушити з місця протягом всього року. Тому наголошую керівникам підрозділів вже зараз на
місцях потрібно розпочати цю роботу. Дієва співпраця з органами влади, особливо з головами
ОТГ гарна запорука в сталому функціюванню підрозділу та укріпленню його матеріальнотехнічного бази.
Завдяки співпраці з Миколаївською міською радою керівництва ГУ ДСНС у 2018 році
досягнуто фінансування з міського бюджету цільової соціальної програми забезпечення
цивільного захисту міста на 2017-2019 роки, що дало можливість придбати на суму 2 млн. 500
тис. грн. та надати нам на правах безоплатної оренди: 50 апаратів Drager; 125 масок до апаратів;
10 комплектів підключення постраждалих до апаратів.
Також підпорядкованими підрозділами благодійно отримано та взято на баланс товарно-

матеріальних цінностей різного призначення на суму 3 млн. 210 тис. грн., це ПММ,
піноутворювач, формений одяг, оргтехніка, будівельні матеріали.
Стосовно паливно-мастильних матеріалів.
Практично всі підрозділи області співпрацюють з органами влади на місцях щодо
отримання ПММ для ліквідації НС, з початку року було отримано: бензину А-92 – 9 810 л;
дизельного палива – 6 585 л. Але нажаль не всі підрозділи змогли використати це паливо. З
незрозумілих причин керівництво 3 ДПРЧ спочатку не повідомило Головне управління про
неможливість використання в повному обсязі, як результат воно не було використано вчасно та
повернуто до адміністрації Заводського району. Це 326 літрів А-92 та 142 літри дизельного
палива. Це знову свідчить про те що керівники не вникають в списання ПММ та не роблять
довгострокові прогнози, щодо його використання та придбання.
У 2018 році неодноразово поставало питання щодо порушень в обліку ПММ та його
списанні в 7 та 9 ДПРЧ. Керівництво цих підрозділів не втручається та не контролює роботу
водійського складу. Тому свідчать неодноразові факти недостачі ПММ, несвоєчасне та не
правильне його списання, які були виявлені під час перевірок фахівцями ВРЗ.
Протягом 2018 року зафіксовано 8 випадків виходу з ладу техніки на лінії в 3, 4, 5 та 19
ДПРЧ. Це сталося у зв’язку з низькою якістю проведення технічного обслуговування
транспортних засобів та слабким контролем з боку керівників цих підрозділів. Про що свідчать
неодноразові перевірки якості проведення ТО-1 в підрозділах. До проведення ТО-1 практично не
готуються, план додаткових заходів не розробляються взагалі, а там де він є, планує лише
формальні заходи. В деяких підрозділах водійський склад самоусунувся від виконання
посадових інструкцій! Прийом здача чергування та щоденне технічне обслуговування практично
не виконуються, тому машини залишаються брудними, неохайними, інколи навпаки миють так,
що вода стоїть навік у відсіках. А потім автомобілі іржавіють та потребують фарбувальних та
інших капітальних робіт.
На великий жаль останніми роками рівень проведення поточних та капітальних ремонтів в
частині технічної служби Головного управління
дуже низький. Цьому підтвердження
неодноразові зауваження з боку як керівників підрозділів так і співробітників Головного
управління перевіряючих якість робіт. Велика кількість скарг, на техніку яку ремонтували та
направляли для проведення ТО-2. Дотримання термінів виконання робіт, та їх якість.
В Миколаївському гарнізоні, при виході пожежної техніки з ладу, проведенні капітальних
ремонтів або інших робіт при яких техніка виводиться з бойового розрахунку, наказом
начальника ГУ ДСНС до підрозділу направляється резервна техніка, яка є в наявності в місті.
Нажаль в минулому році спостерігалось деякі непорозуміння окремих керівників, щодо
необхідності отримання такої техніки, її утримання в підрозділи та подальшої передачі на склад
або до іншої частини,
В період з 16 квітня по 25 червня 2018 року службою безпеки дорожнього руху було
організовано та проведено технічний контроль транспортних засобів підпорядкованих
підрозділів. Майже всі підрозділи добре підготувалися до технічного огляду за винятком 11, 19
та 25 ДПРЧ. Так 6 ДПРЧ стала прикладом того, як потрібно готуватися до річного технічного
контролю. Керівникам підрозділів заздалегідь потрібно готуватися до проведення річного
техогляду який розпочнеться вже в квітні поточного року.
Актуальним на сьогоднішній день стоїть питання раціонального використання
енергоносіїв. Незважаючи на недофінансування оплата енергоносіїв протягом року вважалась
одним із пріоритетних напрямків роботи. Це дало змогу закінчити 2018 рік без заборгованості за
спожиті енергоносії. У 2018 році використано енергоносіїв на 5 млн. 615 тис. грн. Кошти
загального фонду державного бюджету були розподілені між підрозділами області у
відповідності від існуючих потреб для сталого функціонування.
Майже всі підрозділи своєчасно освоїли бюджетні кошти на оплату енергоносіїв за

винятком 1, 3 та 7 ДПРЧ, які лише в останній день роботи казначейської служби змогли
домовитись про проведення платежів по оплаті природного газу. Це взагалі не припустимо,
бюджет Головного управління на енергоносії міг би втратити понад 350 тисяч гривень, на 2019
рік якщо кошти були би вчасно не використані!
Потреба коштів на сплату енергоносіїв у 2019 році становить майже 13 млн грн, якщо
тарифи залишаться незмінними, а отримано на рік лише 46 відсотків від потреби.
У період стрімкого зростання ціни на енергоносії постає актуальне питання по
впровадженню енергозберігаючих заходів, як зовнішнє утеплення будівель, заміна гаражних
воріт, вікон та дверей на енергозберігаючі, використання світлодіодних освітлювальних
приладів, встановлення нових альтернативних опалювальних котлів з більшим коефіцієнтом
корисної дії.
Зараз триває опалювальний період 2018-2019 років всі підрозділи своєчасно підготувалися
до нього, але на низькому рівні була організована підготовка до опалювального сезону в 1, 7 та
20 ДПРЧ, за що керівництво притягнуто до дисциплінарної відповідальності. З кожним роком
гостріше постає питання заготівлі дров силами особового складу, тому вже зараз потрібно
вишукувати можливості по своєчасному оновленню запасу дров.
В період з 24.12.2018 по 05.01.2019 року в 7 ДПРЧ п’ять разів направлялася мобільна група
ГУ ДСНС для надання допомоги. Під час її були виявлені суттєві недоліки в організації
оперативно-службової діяльності реагування на НС, утримання техніки, будівлі та території та в
приміщеннях підрозділу: виявлені суттєві недоліки з організації, діловодства та організації
виконавчої дисципліни; вся техніка підрозділу технічно несправна; гараж та приміщення
брудні, територія заднього подвір’я засипана листвою; закупівля 800 літрів пально-мастильних
матеріалів у грудні 2018 року проведена без погодження керівництва Головного управління;
наявні пально-мастильні матеріали не співпадають з бухгалтерським обліком; жіночий туалет не
працює (відсутнє водопостачання); парапет на будівлі підрозділу потребує часткового ремонту;
водостоки будівлі потребують заміни; ворота заднього подвір’я потребують зварювальних робіт;
в підрозділі відсутній запас дров, в наявності лише 3 м³; в підрозділі не підтримується
температурний режим; непрацююча та морально застаріла комп’ютерна техніка не записується з
балансу, а збирається в складському приміщенні.
За даними фактами проведено службове розслідування за результатом за невиконання
службових обов’язків начальника Баштанського РС та заступника начальника 7 ДПРЧ
притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
На сьогоднішній день існує болюче питання приведення вузлів обліку природного газу у
відповідність до вимог чинного законодавства, а саме їх обладнання системами дистанційної
передачі даних у п’ятнадцяти підрозділах до 01 травня 2019 року. Виконання в повному обсязі
даних заходів потребує значних матеріальних затрат (приблизно 800 тис. грн.) Це є необхідною
умовою для своєчасної безперебійної подачі газу в опалювальний період 2019-2020 років. Вже є
в області три підрозділи які можу відмітити з кращої сторони це 11, 16 та 23 ДПРЧ які в період
підготовки до опалювального періоду 2018-2019 років виконали в повному обсязі всі заходи
пов’язані з облаштуванням системами дистанційної передачі даних спожитого природного газу.
У 2018 році активно проводилась робота щодо закупівель товарів, робіт та послуг з
використанням електронної системи закупівель «Прозорро». Найвищий показник за цим
напрямком у Головному управлінні, АРЗ СП, 1, 4 та 16 ДПРЧ. З не зрозумілих причин зовсім не
використовують електронну систему 14, 15 та 17 ДПРЧ. Загальний недолік по підрозділам, це
не заповнення плану закупівель в електроні системі «Прозорро» протягом бюджетного року.
Відповідно до проведеного відділом ресурсного забезпечення аналізу, свідчить про те що
використання електронної системи закупівель дає змогу економії бюджетних коштів майже до
30% від запланованої суми, що є досить суттєвим показником. Отже керівникам підрозділів слід
безумовно під час проведення закупівель використовувати систему електронних торгів.

Проводити більш ретельне планування закупівель, яке обов’язково погоджувати з відділом
ресурсного забезпечення та затверджувати у керівництва ГУ ДСНС.
За ініціативи відділу ресурсного забезпечення протягом 2018 року проведено значний
об’єм роботи щодо переоформлення технічної документації на нерухоме майно Головного
управління та підпорядкованих підрозділів області. Переоформлені всі технічні паспорти з
проведенням експертних оцінок та отриманням витягів з Єдиного реєстру об’єктів державної
власності щодо окремого нерухомого державного майна, на даний час необхідний пакет
документів надано до центру надання адміністративних послуг для оформлення документів на
право власності. На проведення цих заходів ДСНС України додатково виділило 237 тис. грн. з
загального фонду Кошти використані в повному обсязі.
У 2018 році вийшли нові керівні документи щодо затвердження нових зразків форменого
одягу та норм забезпечення. Відповідно до чого Головним управлінням проведена робота щодо
забезпечення особового складу підрозділів форменим обмундируванням та бойовим захисним
одягом по загальному фонду на 300 тис. грн., за спеціальним фондом на 2 млн грн.
Якісно планували та проводили закупівлю форменого одягу за кошти спеціального фонду,
своєчасно надавали звіти до Головного управління 3, 5 та 23 ДПРЧ. Найгірший стан роботи в
цьому напрямку у 7 ДПРЧ.
В кінці 2018 року при Головному управлінні створено сектор житлового забезпечення,
основним завданням якого є забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу, тобто кредитування житла на
вигідних умовах. На сьогоднішній день розроблятися реєстр бажаючих отримати кредитне
житло, формується база всіх охочих які мають право на отримання житла.
За рахунок коштів спеціального фонду виконано капітальних та поточних ремонтів на суму
682 тисяч гривень. На сам перед це проведення капітального ремонту покрівлі
12 ДПРЧ де кожен підрозділ прийняв дольову участь коштами спецфонду. У 2019 році ми
плануємо провести капітальний ремонт покрівлі 5 ДПРЧ, тому начальнику цього підрозділу вже
зараз потрібно задіяти для проведення ремонту всі можливі ресурси по перше розпочати
розробку проектно-кошторисної документації. Також ви можете бачити на екрані інші проведені
ремонти у підрозділах. Завдяки всім підрозділам проведено заміну 12 вікон навчального
пункту АРЗ СП розташованого в будівлі 1 ДПРЧ.
Разом з цим існують проблеми капітального характеру, які в даний час потребують значних
коштів. Згідно рішення наради з начальницьким складом підрозділів по підсумками роботи за 12
місяців 2018 року (Протокол від 18-21 грудня 2018 року № 8) кожному підрозділу поставлені
конкретні завдання та термін їх виконання по закупівлі товарно-матеріальних цінностей,
виконанню заходів з енергозбереження, проведенню ремонтних робіт будівель, приміщень та
техніки, тощо.
Тому одне з основних завдань на 2018 рік є заробляння позабюджетних коштів, взаємодія з
органами державної влади, територіальними громадами, підприємствами та приватними
особами для залучення субвенцій і благодійної допомоги на розвиток матеріально-технічної
бази підрозділів, запобігання та своєчасного реагування на пожежі, події та надзвичайні
ситуації. Начальникам підрозділів необхідно налагодити роботу бухгалтерів та особисто
розібратися в формуванні кошторисних призначень на рік.
Станом на 31.12.2018 виконано план надходження коштів від надання платних послуг
підрозділами Головного управління на 104 відсотки. План виконано 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16,
18, 19, 21 та 23 ДПРЧ. Найнижчі показники виконання плану від надання платних послуг у 9
ДПРЧ – 67% та 17 ДПРЧ – 37%. які тягнуть гарнізон до низу.
Протягом 2018 року була проведена перевірка фінансової діяльності 6, 8, 9, 10, 11, 14, 24
ДПРЧ представниками 5-го регіонального відділу аудиту, виявлено ряд суттєвих недоліків за
результатами проведених фінансових аудитів встановлено порушення, що призвели до втрат

фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 23 800 грн., а також факти недостачі,
лишків, не оприбуткування матеріальних цінностей і заниження в обліку вартості активів на
суму 54 200 грн.
Тому начальникам підрозділів вжити дієвих заходів щодо недопущення порушень у веденні
фінансово-господарської діяльності.
З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених чинним законодавством,
Колегія ГУ ДСНС України у Миколаївській області
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника начальника Головного управління полковника служби
цивільного захисту Озерного О.М. взяти до відома.
2. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, ДПРЧ, 1 ДПРЗ, АРЗ СП:
2.1. Забезпечити неухильне виконання плану надходжень на 2019 рік коштів до
спеціального фонду державного бюджету від надання платних послуг.
Строк: постійно.
2.2. Активізувати роботу по взаємодії з органами державної влади, підприємствами та
приватними особами для залучення субвенцій і благодійної допомоги у підрозділів.
Строк: постійно.
2.3. Створити постійний резерв коштів на спеціальних рахунках в розмірі місячної потреби
для недопущення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги.
Строк: постійно.
2.4. Виконати згідно зі встановленими термінами рішення наради з начальницьким
складом підрозділів за підсумками роботи за 12 місяців 2018 року протоколу від 18-21 грудня
2018 року № 8.
Строк: згідно з вказаними термінами.
2.5. Створити в підрозділах належні соціально-побутові умови для особового складу.
Забезпечити якісне утримання будинків і споруд підпорядкованих підрозділів.
Строк: постійно.
2.6. Своєчасно і якісно проводити технічне обслуговування техніки та аварійнорятувального обладнання. Забезпечити техніку необхідними запчастинами та пальномастильними матеріалами.
Строк: постійно.
2.7. Забезпечити на 100% бойовим і форменим обмундируванням особовий склад
підрозділів області.
Строк: до 01 червня 2019 року.
2.8. Вжити дієвих заходів щодо економного використання енергоносіїв та пальномастильних матеріалів.
Строк: постійно.
2.9. Взяти під особистий контроль щомісячне планування закупівель товарів, робіт і послуг
через електронну систему закупівель «Прозорро».
Строк: постійно.
3. Начальникам 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 та 22 ДПРЧ привести газове
господарство підрозділів до вимог чинного законодавства.
Строк: до 15 квітня 2019 року.
Голова Колегії
генерал-майор служби цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
25 січня 2018 року

м. Миколаїв

№4

Про стан реалізації державної кадрової
політики в системі ДСНС, дисципліни,
виховної та психопрофілактичної роботи,
проблемні питання роботи з персоналом
та шляхи їх вирішення
Основним завданням роботи з персоналом у 2018 році було визначено підтримання
постійної готовності підрозділів служби цивільного захисту до дій за призначенням, для цього
вживались конкретні заходи щодо зниження плинності кадрів та проводилася робота по відбору
кандидатів на службу.
В рамках реформування органів і підрозділів цивільного захисту реалізовані запроваджені
Державною службою України з надзвичайних ситуацій заходи з оптимізації структури
територіального органу управління та підпорядкованих підрозділів. В результаті здійснення
організаційно-штатних заходів загальна чисельність Миколаївського гарнізону служби
цивільного захисту складає 1566 чоловік, з них: старший та середній начальницький склад – 435
одиниць; молодший начальницький та рядовий склад – 948 одиниць; працівники – 183 одиниці.
Але, не дивлячись на вжиті заходів станом на 1 січня 2019 року некомплект становить 155 посад
рядового і начальницького складу та працівників, з них: старший та середній начальницький
склад – 67 одиниць; молодший начальницький та рядовий склад – 79 одиниць; працівників – 9
одиниць.
За 2018 рік звільнені із служби цивільного захисту 84 співробітника, (у 2017 році звільнено
129 співробітників), з них з правом на пенсію тільки 21 співробітник. Не зважаючи на зниження
кількості звільнених, кількість осіб звільнених за систематичне невиконання умов контракту
залишається на рівні минулого року, у 2018 році звільнено 37 співробітників (проти 41 у 2017
році). Найбільша кількість звільнених: в 1, 3, 4, 12 ДПРЧ - по 3 співробітника, в 27 ДПРЧ – 5
співробітників, в АРЗ СП - 4.
Протягом 2018 року прийнято на службу 82 співробітника, в тому числі прибуло 18
співробітників після закінчення закладів вищої освіти ДСНС України, з них 3 співробітника у
грудні місяці з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.
У резерві нового прийому перебуває 25 осіб.
Недостатньо проводиться робота з відбором кандидатів на службу, залишається значний
некомплект посад в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення (22 одиниці) в тому
числі 6 посад водіїв та в 24 ДПРЧ – 6 одиниць. Майже у кожному підрозділі залишаються не
укомплектованими по 2-3 посади.

Відділом персоналу спільно з навчальним пунктом протягом року проводилась відповідна
робота щодо організації первинної підготовки осіб рядового та молодшого начальницького
складу. За відповідний період пройшли навчання 83 співробітника, а саме: 43 пожежнихрятувальника; 14 диспетчерів; 26 водіїв.
Вкрай важливим напрямком роботи є забезпечення належного відбору кандидатів на денну
форму навчання. На сьогодні у вищих навчальних закладах ДСНС України з 1 по 5 курс на
денній формі навчається 82 курсанти, на заочній формі 34 співробітника з числа осіб молодшого
та середнього начальницького складу.
Відповідно до наказу ДСНС України «Про затвердження Плану відбору випускників до
ВНЗ цивільного захисту» план відбору кандидатів для Миколаївської області у 2018 році складав
42 одиниці. Загальна чисельність кандидатів, відібраних по гарнізону склала 32 кандидати.
Зараховано курсантами даної форми навчання за державним замовленням – 15 кандидатів. План
відбору кандидатів до вищих навчальних закладів виконано на 76%. У 2017 році план відбору
був виконаний на 60%.
Із року в рік неналежно проводять організаційну та профорієнтаційну роботу щодо
відбору кандидатів на денну форму навчання керівники таких підрозділів як:
Березнегуватський РС (9 ДПРЧ), Веселинівський РС (11 ДПРЧ), Доманівський РС (14
ДПРЧ) Кривоозерський РС (18 ДПРЧ), Єланецький РС (15 ДПРЧ), Казанківский РС (17
ДПРЧ). У 2018 році вони знову не спромоглися відібрати жодного кандидата на денну форму
навчання.
Що стосується відбору кандидатів на денну форму навчання до вступу у 2019 році
хочеться відмітити повільну роботу у багатьох підрозділах. На сьогодні проходять оформлення
всього 10 кандидатів із 32 передбачених планом комплектування. Така ситуація ставить під
загрозу виконання плану комплектування ВНЗ.
Керівникам підрозділів необхідно посилити роботу щодо якісного відбору кандидатів до
вищих навчальних закладів серед молоді та не допустити зриву плану комплектування.
Не в повному обсязі виконані вимоги нормативних документів щодо попередження серед
особового складу подій та грубих дисциплінарних проступків. Так, за рік облікована одна подія:
дорожньо-транспортна пригода із колишнім співробітником 21 ДПРЧ поза умовами служби на
власному автотранспорті).
У 2018 році проведено 213 службових розслідувань (у порівнянні з 2017 роком - 240), в
результаті чого за порушення службової дисципліни на осіб рядового і начальницького складу та
працівників було накладено 196 дисциплінарних стягнень, (у 2017 році – 217 стягнень) зниження на 15%. На сьогоднішні у гарнізоні цивільного захисту 91 співробітник має діючі
дисциплінарні стягнення. Найбільшу кількість дисциплінарних проступків допущено у 2018
році в 3, 4 ДПРЧ – по 20 випадків, в АРЗ СП – 17, в 1, 7, 12, 16, 24, 27 ДПРЧ – по 11 випадків,
в 23 ДПРЧ – 10 випадків.
В свою чергу притягнуто до дисциплінарної відповідальності за: недоліки у службовій
діяльності – 77 осіб; порушення службової дисципліни – 27 осіб; невихід на службу без
поважних причин – 37 осіб; звільнення із служби у зв’язку з систематичним невиконанням умов
контракту – 37 осіб.
Кількість дисциплінарних стягнень, накладених по категоріям співробітників: на осіб
середнього та старшого начальницького складу – 64, на осіб рядового та молодшого
начальницького складу – 132.
Керівникам підрозділів необхідно організувати на належному рівні виховну роботу з
особовим складом, забезпечити високий рівень виконання посадових обов’язків.
За сумлінне виконання службових обов‘язків, плідну працю в цілому за 2018 рік заохочено
1409 співробітників, що складає 90 % від загальної кількості особового складу. Протягом року
співробітники нагороджені державними нагородами – 26 осіб, відзнакою Кабінету Міністрів

України – 1 особа, відомчими відзнаками МВС України – 5 осіб, відзнаками ДСНС України – 64
особи; органами державної влади та місцевого самоврядування – 53 особи.
В 2018 році з метою оптимізації психопрофілактичної роботи та вивчення соціальнопсихологічного клімату було організовано 82 виїзди до підрозділів області, визначено групу
працівників, які потребують підвищеної психологічної уваги. На даний час в групу підвищеної
психологічної уваги включено 4 співробітника (6, 7, 27 ДПРЧ та АРЗ СП) з якими
систематично проводяться профілактичні заходи та додаткові тестування.
В цілому стан службової дисципліни дозволяє в повному обсязі вирішувати службові
завдання, що стоять перед Головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій
України у Миколаївській області та підрозділами області.
З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених чинним законодавством,
Колегія ГУ ДСНС України у Миколаївській області
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу персоналу полковника служби цивільного захисту
Чокова В.В. взяти до відома.
2. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, ДПРЧ, 1 ДПРЗ, АРЗ СП:
2.1. Забезпечити ефективне виконання завдань роботи з персоналом та нормативних
документів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Строк: протягом 2019 року.
2.2. Вжити дієвих заходів щодо зміцнення службової дисципліни, попередження
резонансних подій, правопорушень та грубих дисциплінарних проступків, посилити роботу
індивідуального виховного характеру з особовим складом, особливу увагу звернути на
діяльність Рад зборів, організацію наставництва.
Строк: протягом 1 кварталу 2019 року, постійно.
3. Активізувати роботу щодо відбору кандидатів на службу на посади рядового та
молодшого начальницького складу, посилити контроль за дотриманням умов контракту та
реалізацією завдань щодо зниження некомплекту кадрів.
Строк: до 01 квітня 2019 року.
4. Вжити організаційних заходів у кожному підрозділі області щодо виконання плану
відбору кандидатів на вступ у 2019 році на денну форму навчання до закладів вищої освіти
ДСНС України. Активізувати профорієнтаційну роботу з випускниками загальноосвітніх шкіл
області.
Строк: до 01 квітня 2019 року.
5. Забезпечити неухильне виконання вимог наказу МВС України від 05.05.2015 № 515
«Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах і
підрозділах цивільного захисту» та «Комплексного плану заходів щодо попередження
правопорушень та надзвичайних подій серед особового складу, зміцнення дисципліни,
збереження життя та здоров`я персоналу в підрозділах ГУ ДСНС на 2019 рік».
Строк: протягом 2019 року.
Голова Колегії
генерал-майор служби цивільного захисту

М.Г. Грицаєнко

