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Про підготовку підрозділів області до роботи
в осінньо-зимовий період 2019-2020 років
На виконання вимог наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від
07.05.2019 № 283 «Про проведення заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020
років», в травні місяці Головним управлінням розроблено відповідний наказ № 282 і підлеглим
підрозділам відправлена вся необхідна документація.
З метою перевірки якості виконання наказу начальника Головного управління в період з 18
по 25 вересня поточного року співробітниками відділу ресурсного забезпечення проведена
перевірка всіх підрозділів області.
В цілому, практично всі підрозділи області виконують в термін заплановані заходи.
Проведено значні обсяги робіт силами особового складу частин по проведенню ремонтних робіт
в будівлях і спорудах, заготівлі дров (заготівля триває), установці заводських котлів на твердому
паливі. В області 97% підрозділів мають альтернативні види опалення, крім 1, 3 і 5 ДПРЧ.
У поточному році підрозділами та Головним управлінням проведено ряд заходів для
поліпшення змісту території будівель і споруд, а саме:
- в Головному управлінні проведено поточні ремонти приміщень, покрівлі, території і
ремонт системи опалення клубу;
- 1 ДПРЧ - загальними зусиллями всіх підрозділів проведено капітальний ремонт покрівлі
будівлі пожежного депо, виконано ремонт кухні, їдальні, приміщення КПП з заміною вікон та
дверей на енергозберігаючі;
- 3 ДПРЧ- проводиться утеплення будівлі пождепо. Виконано поточні ремонти в
роздягальні і навчальному класі, кабінетах старшого водія і начальника варти;
- 4 ДПРЧ – виконано капітальний ремонт ПЗЧ з заміною меблів, ремонт коридору біля
ПЗЧ, оштукатурені стіни підвального приміщення, проведена замінена труб подачі води по
підрозділу, в вартовому приміщенні встановлені нові ліжка з матрацами, проведений
капітальний ремонт резервних боксів з воротами, виконано заміну асфальтного покриття
заднього двору підрозділу;
- 5 ДПРЧ – проведено ремонт в приміщенні їдальні з заміною меблів, в приміщенні
душової особового складу проведено капітальний ремонт з установкою пральної машини і
заміною бойлера;
- 8 ДПРЧ – проведено ремонтні роботи в роздягальні особового складу із заміною меблів,
проведена укладання тротуарної плитки на фасаді підрозділу. У МПО с. Коблево проведені
ремонтні роботи приміщень, в яких знаходиться особовий склад - ПЗЧ, кабінет начальника,
їдальня, навчальний клас, прилеглі коридори;

- 10 ДПРЧ – проведений капітальний ремонт кабінетів заступника начальника частини і
інспектора, за рахунок благодійної допомоги придбаний заводський твердопаливний котел на
суму 28 000 грн.;
- 11 ДПРЧ – проведено реконструкцію системи опалення з заміною твердопаливного
котла, виконано заміну вікон на енергозберігаючі в кабінеті начальника РС і приміщенні КПП,
проводиться утеплення прибудови.
- 12 ДПРЧ – за рахунок субвенції придбаний заводський твердопаливний котел на суму
120 000 грн., побудована для нього нова котельня, проведено ремонт підлоги гаража в місці
стоянки 1 ходу, виконано зовнішнє утеплення заднього фасаду частини;
- 14 ДПРЧ – проведений поточний ремонт навчального класу, караульного приміщення і
ПЗЧ;
- 16 ДПРЧ – проведено поточний ремонт коридору, їдальні та кухні з заміною 4
міжкімнатних дверей, виконано заміну асфальтного покриття фасаду частини (36 тонн асфальту
на суму 55 000 грн.);
- 17 ДПРЧ – проведена заміна двох вікон коридору 2 поверху на енергозберігаючі,
проводиться капітальний ремонт коридору другого поверху та сходової клітини;
- 18 ДПРЧ – виконано капітальний ремонт вимощення будівлі (витрачено 9 тонн цементу
на суму 30 000 грн.), проведена заміна двох вікон коридору 2 поверху на енергозберігаючі;
- 20 ДПРЧ – виконано зовнішнє утеплення 1 поверху фасаду частини, ремонт гаражних
воріт, зроблені штукатурні роботи сходової клітки лівого крила будівлі;
- 21 ДПРЧ – за рахунок субвенції придбаний заводський твердопаливний котел на суму
135 000 грн., обладнаний новий санвузол в середині частини;
- 22 ДПРЧ – проведений капітальний ремонт приміщення ПСЧ, а також прилеглих
коридору і санвузла, поточний ремонт кабінету старшини підрозділу;
- 23 ДПРЧ – вироблено зовнішнє утеплення із заміною перекриття КПП, обладнаний навіс
з металопрофілю заднього фасаду, проведено ремонт двох кабінетів інспекції;
- АРЗ СП – в АРЧ проведена заміна 5 гаражних воріт, 9 вікон на енергозберігаючі.
Проведено капітальний ремонт приміщень водійських кімнати і вуличної спортивної вежі.
Попри позитивної тенденції, під час перевірки виявлено, що не готові до проведення
опалювального періоду 1, 9 і 19 ДПРЧ.
1 ДПРЧ: на сьогоднішній день не закінчена перша черга реконструкції системи опалення
будівлі пожежної частини. Асфальтне покриття фасаду частини в критичному стані.
Твердопаливний котел не придбаний. Запланована заміна 10 старих вікон на енергозберігаючі в
будівлі підрозділу - не проведена.
9 ДПРЧ: на момент перевірки наглядової справи сформований на 50%, запас дров
практично відсутня, газове господарство не приведено до вимог чинного законодавства, більш
того в цьому напрямку не зроблено нічого. Гаражні ворота вимагають заміни, гараж підрозділу
вимагає капітального ремонту, місцями в гаражі замість підлогового покриття щебінка, в місцях
установки двох водопровідних кранів калюжі в зв'язку з чим руйнується стяжка підлоги. Від
постійної вологи в гаражі скоро будуть рости гриби. Отмостка будівлі частини потребує
ремонту, щілини місцями в палець. Ганок відійшло від будівлі, вимагає зміцнення. Покриття
фасаду вимагає ремонту. Вхідні двері в частину вимагають заміни на енергозберігаючу. Дверні
ручки на ПЗЧ вимагають заміни. Окремо стоячий холодний склад в аварійному стані. У
підрозділі потрібна заміна меблів, особливо кухонної. ПРУ вимагає капітального ремонту, план
по ремонту ПРУ в підрозділі не виконано взагалі, що є не виконані вимоги окремого доручення
начальника Головного управління від 24.07.2018 № 74. Вивіз твердих побутових відходів з
частини не здійснюється, а закопується на відкритій території за холодним складом. У всіх

приміщеннях, крім гаража, освітлення здійснюється однією лампою. В одному з кабінетів
другого поверху, якщо можна так сказати, обладнана кухня для офіцерів, в якій безлад і
антисанітарія. В кімнаті психологічного розвантаження періодично проживає начальник 4
караулу Гаврилов, у продовж двох годин шукали ключ від цього приміщення, відкривши його
побачили відкриту розетку і оплавлений корпус лежить поруч, скоріш за все в зимовий період
користувалися обігрівач, а з урахуванням того що частина приміщень у частині яка не
опалюється взимку то обігрівач не вимикався. Герб служби на фасаді підрозділу старого зразка,
на воротах взагалі не зрозуміло що намальовано. Девіз служби написаний просто фарбою на
стіні, яка почала облущюватися. Водійський склад кілька років поспіль формально проходить
щоденний медичний огляд. Виявлено та вилучено штамп Березнегуватської центральної
районної лікарні де нібито водії проходять передрейсовий медогляд.
У підрозділі антисанітарія. У минулому році в перші місяці після призначення на посаду
начальника районного сектора Кушніра він зміг організувати ПХД після чого частина була
відмита і мала хоч якийсь вигляд, але сьогодні товариш Кушнір втомився працювати.
Найстрашніше в цій ситуації що перевірка в підрозділі була 24.09.2019, на сьогоднішній день
практично нічого не усунуто і не зроблено.
19 ДПРЧ: не вирішене питання з капітального ремонту покрівлі згідно з розробленою
проектною документацєю. Вимагають проведення поточних ремонтів кабінет начальника
караулу, кухня, їдальня, санвузол, караульне приміщення та техпост. Протягом декількох років
не завершено будівництво резервного боксу. Стен підрозділу після утеплення не пофарбовані
ще з 2016 року. Запасене недостатня кількість дров.
Відносно заготівлі дров на момент перевірки не створили запас дров на 100% в 7, 8, 9, 19 і
22 ДПРЧ. Необхідно виділити 4 ДПРЧ яка силами особового складу заготовила понад 100 м³
дров ще в травні поточного року.
На сьогоднішній день в області існують проблемні питання щодо проведення капітальних і
поточних ремонтів, які потребують великих матеріальних витрат, а саме:
- капітальний ремонт покрівлі в 5, 10 і 20 ДПРЧ;
- заміна старих вікон на енергозберігаючі в 1, 5, 7, 20, 21, 22, 25 ДПРЧ і АРЗ СП;
- необхідні поточні ремонти в окремих кабінетах і допоміжних приміщеннях всіх
підрозділів;
- майже всі газові топкові підрозділів області вимагають заміни котлів на більш ефективні
з вищим процентним коефіцієнтом корисної дії, найбільш актуально це в 1, 4, 8, 20 і 21 ДПРЧ;
- необхідна реконструкція системи опалення в більшій частині підрозділів особливо в АРЗ
СП, 5, 12 і 21 ДПРЧ;
- газове господарство в 7, 9, 12, 20, 21, 22 ДПРЧ необхідно привести відповідно до вимог
Правил безпеки систем газопостачання. Простими словами необхідно провести реконструкцію
газового господарства даних частин з установкою модемів на газові лічильники для контролю і
передачі інформації про спожиті обсяги природного газу в АТ «Миколаївгаз». Яскравий
приклад цього дії 4 ДПРЧ яка в квітні поточного року почала впритул займатися питанням
реконструкції, виготовила проектну документацію, пройшла всі етапи узгодження, закупила все
необхідне обладнання і зараз розпочато монтажні роботи.
Актуальним на сьогодні стоїть питання за змістом техніки та аварійно-рятувального
обладнання. З найкращого боку потрібно відзначити 4, 6, 10, 12, 14,18, 22 і 23 ДПРЧ і АРЧ, які,
незважаючи на відсутність фінансування з держбюджету, містять в належному вигляді техніку.
У 6 ДПРЧ силами особового складу проведено капітальний ремонт автомобіля АЦ-(133) ГЯ, це
приклад для інших підрозділів, особливо міських.
У 7, 11, 19 ДПРЧ поточні ремонти транспортних засобів проводились неякісно, що тягнуло
за собою зниження оперативної готовності даних підрозділів.

У зв'язку з неякісним проведенням технічного обслуговування і ремонтів транспортних
засобів в 19 ДПРЧ протягом 9 місяців автомобілі виходили з ладу 11 разів. Допущений випадок
поломки автомобіля АЦ-40 при виїзді на пожежу. Хочу нагадати що в минулому році в 19 ДПРЧ
12.06.2018 вийшла зі строю вся наявна техніка. А саме АЦ-40 (433362) при проходженні на
пожежу, другу АЦ-40 (130) в святи з тим що з неї зробили донора зняти з консервації не вдалося
через підтікання системи охолодження.
13.06.2018 під час здачі заліків за підсумками навчального року вийшла з ладу АЦ-40
(131), замикання проводки. Тобто ситуація не змінилася, тільки погіршилася. Крім цього у
вересні місяці поточного року 19 ДПРЧ при поверненні з пожежі потрапила в ДТП. Це говорить
про формальне проведення щоденних інструктажів з водійським складом і відсутність, якого
або контролю з боку керівництва.
При перевірці підрозділів гарнізону виявлено факт відсутності належного інструменту для
проведення ТО-1 нових пожежних автомобілів (КРАЗ, МАЗ), а саме для затягування маточин,
стремен і т.д . Не зрозуміло ставлення до даного питання керівників підрозділів.
Проаналізувавши роботу по використанню і придбання ПММ не займаються роботою з
отримання палива у вигляді благодійності 6, 11, 12 і 15 ДПРЧ. У порівнянні з минулим роком в
рази зменшилася отримання благодійного палива в 5, 8, 11, 12, 17, 23 і 25 ДПРЧ. Робота з
місцевими органами влади щодо отримання ПММ на ліквідацію надзвичайних ситуацій, подій
та гасіння пожеж в екосистемах не веде протягом декількох років в 12, 13 і 25 ДПРЧ.
Звертаю увагу начальників підрозділів на підготовку і здачу звітів по використанню
паливно-мастильних матеріалів. Протягом останніх місяців критично знизилася якість здачі
щомісячних звітів в 19 і 23 ДПРЧ.
Актуальним питанням на сьогоднішній день є організація роботи по отриманню субвенції
від органів місцевого самоврядування на потреби підрозділів. Цього року Головним
управлінням, 6, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 21, 22 і 24 ДПРЧ отримано товарно-матеріальних цінностей
на суму 1 мільйон 840 тисяч гривень.
Решта підрозділів даним питанням не займаються, тим самим не виконують вимоги
окремого доручень начальника ГУ ДСНС від 29.03.2018 № 33 «Про організацію заходів щодо
отримання субвенції», хоча начальники озвучують багато проблем по підрозділах. У порівнянні
з аналогічним періодом 2018 року кінцева сума субвенції зменшилася на 560 тисяч гривень.
Перше місце в області по отриманню субвенції у 19 ДПРЧ яка отримала сумарно 350 тисяч
гривень (на капітальний ремонт даху, формене обмундирування, захисний одяг, обладнання
різного призначення) проте половину цієї суми 19 ДПРЧ до сих пір не може освоїти, а в
минулому році з може освоїти, а в минулому році через халатне ставлення керівництва даної
частини до проведення закупівлі дозиметра на суму 9150 гривень довелося повернути гроші
субвенції назад.
У минулому році підписано Наказ МВС України № 364 «Про затвердження Правил
носіння форменого одягу». З найкращого боку щодо забезпечення особового складу форменим
обмундируванням протягом 9 місяців поточного року необхідно відзначити 5, 8, 11, 12 і 21
ДПРЧ. Чи не займалися закупівлею 14 і 22 ДПРЧ. Всім Начальникам підрозділів необхідно
опрацьовувати всі можливі варіанти придбання форменого обмундирування, крім закупівлі, це і
добродійність, робота з депутатським корпусом і органами влади.
Для успішного виконання завдань за призначенням гостро стоїть питання заробляння
позабюджетних грошей, раціонального і економного використання енергоносіїв. Тільки на IV
квартал поточного року на оплату енергоносіїв потрібно понад два мільйони гривень зі
спеціального фонду (за умови діючих тарифів).
Виходячи з цього, проблемою, яка буде спочатку опалювального періоду, це - оплата
рахунків за природний газ і електроенергію, не кажучи про закупівлю ПММ і форменого
обмундирування.

Окремо необхідно зупинитися на використанні електронної системи закупівель
«Прозорро». 19 вересня п.р. була прийнята нова редакція ЗУ «Про державні закупівлі», яка
включає в себе ряд істотних змін:
- обов'язкове проведення закупівель, вартістю від 50 до 200 тисяч гривень, з
використанням електронної системи;
- абсолютно всі закупівлі до 50 тисяч гривень, проведені без використання електронної
системи, повинні бути розміщені в Прозорро у вигляді звіту про укладену договорі в
одноденний термін;
- збільшується розмір штрафів за порушення норм законодавства в сфері закупівель - він
складе від 34 до 170 тисяч гривень.
Дані зміни вступлять в силу вже з квітня 2020 року.
Хочу нагадати начальникам підрозділів, що вони несуть персональну відповідальність за
невиконання вимог норм чинного законодавства в сфері державних закупівель.
Згідно протоколу від 18-21 грудня 2018 року № 8 по підведенню підсумків за 2018 рік
кожному підрозділу були поставлені конкретні завдання і терміни їх виконання із закупівлі
товарно-матеріальних цінностей, виконання заходів з енергозбереження, проведення ремонтних
робіт будівель, приміщень і техніки, проте по станом на 01.10.2019 ці вимоги виконали на 100%
15 ДПРЧ і АРЗ СП. Решта підрозділів не в повній мірі впоралися з поставленими завданнями,
намагалися хитрувати, писали рапорти про перенесення термінів на 2020 рік, тому для всіх
термін виконання 8 протоколу – 13 грудня 2019 року, про що відзвітувати до відділу ресурсного
забезпечення.
В кінці доповіді ще раз хочу підкреслити, що керівництвом Головного управління строго
контролюється своєчасність оплати за спожиті енергоносії та комунальні послуги, дотримання
встановлених лімітів споживання всіх енергоносіїв. З початку опалювального періоду ми, як і в
минулі роки, будемо щотижня на селекторних нарадах розглядати питання проходження
опалювального періоду.
З метою забезпечення подальшого виконання завдань,
законодавством, Колегія ГУ ДСНС України у Миколаївській області

визначених

чинним

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу ресурсного забезпечення полковника служби цивільного
захисту Куліци О.М. взяти до відома.
2. Начальнику ВРЗ (Куліца О.М.) провести службове розслідування за незадовільну
підготовку до опалювального періоду 2019-2020 років, недбале ставлення до утримання
будівель, споруд, ведення господарської діяльності підрозділу, начальником Березнегуватського
РС майором служби цивільного захисту Кушніром В.М.
3. За підсумками роботи у вересні 2019 року знизити розмір відсоткової надбавки у
повному обсязі за не виконання у встановлені терміни вимог «Проколу наради з начальницьким
складом підрозділів ГУ ДСНС України у Миколаївській області за підсумками роботи за 12
місяців
2018
року»
від
18-21
грудня
2018
року
№
8
начальникам:
9 ДПРЧ капітану служби цивільного захисту Ляшенко О.Л., 11 ДПРЧ капітану служби
цивільного захисту Бабичу О.В., 14 ДПРЧ майору служби цивільного захисту Гилку Р.А.,
Казанківського РС підполковнику служби цивільного захисту Кравцову О.С., 19 ДПРЧ
підполковнику служби цивільного захисту Чокову О.В.

4. Начальника Миколаївського РС (Махота С.А.) за незадовільну підготовку до
опалювального періоду 2019-2020 років, недбале ставлення до утримання будівель, споруд і
неякісне утримання техніки – попередити, та у разі не виправлення ситуації до 01 грудня будуть
застосовані заходи дисциплінарного реагування.
Строк: до 01 грудня 2019 року.
5. Начальнику Центрального РВ (Мясоєдов І.М.) до 01.11.2019 завершити першу чергу
реконструкції системи опалення, провести її гідравлічні випробування, акт випробування надати
до відділу ресурсного забезпечення.
Строк: до 01 листопада 2019 року.
6. Попередити начальників підпорядкованих підрозділів про готовність до опалювального
періоду 2019-2020 років, недопущення зривів поставлених завдань і створення сприятливих
умов для несення служби особовим складом в зимовий період.
7. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, ДПРЧ, 1 ДПРЗ, АРЗ СП:
7.1. Виконати згідно встановлених термінів, рішення наради з начальниками підрозділів за
підсумками роботи за 12 місяців 2018 року (протоколу № 8).
Строк: 13 грудня 2019 року.
7.2. У повному обсязі виконати плани з благоустрою підрозділів.
Строк: 29 листопада 2019 року.
7.3. Забезпечити підрозділи необхідною кількістю дров відповідно до наказу начальника
Головного управління від 23.05.2019 № 282 «Про підготовку матеріально-технічної бази,
будинків, комунальних мереж, транспортних засобів та аварійно-рятувального обладнання до
експлуатації в осінньо-зимовий період 2019/2020 років».
Строк: 18 жовтня 2019 року.
7.4. Взяти на особистий контроль оплату енергоносіїв згідно виставлених рахунків.
Строк: постійно.
7.5. При проведенні зміни чергових караулів, а також щомісяця на оперативних нарадах
розглядати питання щодо економного використання енергоносіїв відповідно до встановлених
лімітів, організувати господарський підхід до утримання в належному стані приміщень,
територій і споруд.
Строк: постійно.
7.6. Активізувати роботу щодо отримання позабюджетних коштів.
Строк: щомісяця.
7.7. Провести заходи сезонного технічного обслуговування техніки (розділ 2, пункт 5
наказу ДСНС України № 432) з подальшим складанням актів технічного стану. Акти надати
разом зі звітом за жовтень місяць до ВРЗ.
Строк: 07 листопада 2019 року.
7.8. Провести заходи щодо 100% забезпечення особового складу форменим одягом.
Строк: 13 грудня 2019 року.
7.9. З особовим складом додатково вивчити рекомендації «Про ліквідацію пригод в умовах
низьких температур і під час сильного вітру».
Строк: 16 жовтня 2019 року.
7.10. Активізувати роботу щодо отримання субвенції від органів місцевого
самоврядування на потреби підрозділів і спланувати роботу на 2020 рік.
Строк: 13 грудня 2019 року, постійно.

8. Начальникам 1, 3, 4, 5, 8, 12, 22, 23 ДПРЧ та ЧТС провести закупівлю інструменту (набір
ключів) для проведення відповідного технічного обслуговування пожежних автоцистерн на шасі
КрАЗ, МАЗ, про що письмово доповісти до відділу ресурсного забезпечення.
Строк: 01 листопада 2019 року.
9. Начальникам 7, 9, 12, 20, 21, 22 ДПРЧ залучити до підрозділів представників проектних
організацій і визначитись по необхідному об'єму робіт з реконструкції газового господарства,
про що письмово доповісти до відділу ресурсного забезпечення.
Строк: 13 грудня 2019 року.
Голова Колегії
генерал-майор служби
цивільного захисту

Максим ГРИЦАЄНКО

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
10 жовтня 2019 року

м. Миколаїв

№ 14

Про хід виконання доручення Прем’єр-міністра України від
17.08.2019 № 27938/0/1-19 «Про проведення позапланових
заходів державного нагляду (контролю) за додержанням
вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної
безпеки у місцях відпочинку людей, передусім у готелях та
закладах відпочинку і оздоровлення»
З урахуванням даних обліку об’єктів, на підставі інформацій органів влади, місцевого
самоврядування, обласних відомств визначено вичерпний перелік суб’єктів господарювання,
зайнятих у сфері надання готельних послуг, оздоровлення та відпочинку. Всього перевіркам
підлягають 302 об’єкти, із них у місті Миколаїв – 43 та області – 259.
З метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки з масовим перебуванням людей,
зокрема у готелях та закладах відпочинку і оздоровлення», ГУ ДСНС України у Миколаївській
області здійснено організаційні та практичні заходи:
30 серпня та 25 вересня 2019 року на базі Головного управління з керівниками
підрозділів, інспекторським складом області проведено семінар-нарада з питань організації
здійснення заходів державного нагляду та забезпечення виконання вимог законодавства під час
здійснення позапланових перевірок об’єктів з масовим перебуванням людей, передусім у
готелях та закладах відпочинку і оздоровлення на території області;
ініційовано видання Миколаївською облдержадміністрацією доручення від 20 серпня
2019 року № 4058/0/05-61/3-19 «Щодо здійснення протягом серпня-грудня 2019 року на
території Миколаївської області позапланових перевірок стану пожежної та техногенної безпеки
у готелях та закладах відпочинку та оздоровлення»;
28 серпня 2019 року розглянуто на черговому засіданні регіональної комісії з питань
ТЕБ і НС при Миколаївській облдержадміністрації питання «Про стан організації заходів
державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері техногенної та
пожежної безпеки у місцях відпочинку людей»;
18 вересня 2019 року розглянуто на засіданні координаційного комітету з безпечної
життєдіяльності населення Миколаївської міської ради питання «Про забезпечення
пожежної та техногенної безпеки на об’єктах, підвідомчих управлінням охорони здоров’я,
освіти, з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради».

Відповідно до наказу ГУ ДСНС України у Миколаївській області від 20 серпня 2019 року
№ 447 «Про проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю)» на території
області проводяться позапланові перевірки вищезазначених об’єктів.
Всього підлягають перевіркам 302 об’єкти. Станом на 10 жовтня 2019 року перевірено 228
об’єктів (75%), з яких фактично – 192 (по 36 складено акти щодо неможливості здійснення
заходу державного нагляду (контролю)). Запропоновано до виконання 2644 заходи, 206
посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, із них по ст. 175 КУпАП – 69,
ст. 188/8 – 99, ст. 175/2 – 38.
Відносно 36 складених актів щодо неможливості здійснення заходу державного нагляду
(контролю):
з об’єктивних причин – 27 (17 суб’єктів господарювання є платниками єдиного податку,
які застосовують спрощену систему оподаткування, 5 відносяться до приватного домоволодіння
житлового фонду та 5 не експлуатуються). За цими фактами направлено інформаційні листи
керівникам (власникам) об’єктів щодо виконання заходів пожежної та техногенної безпеки;
із суб’єктивних причин – 9 суб’єктів господарювання не допустили до проведення
перевірки. Ці факти засвідчено актами із залученням слідчо-оперативних груп районних відділів
Національної поліції України. Матеріали спрямовано до місцевих органів прокуратури для
вжиття заходів реагування відповідно до вимог чинного законодавства (подання позовів до судів
для допуску суб’єктом господарювання до проведення заходу державного нагляду (контролю) із
додержання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки).
У Миколаївському окружному адміністративному суді перебувають на розгляді матеріали
по 22 об’єктах відповідної категорії, на яких виявлено порушення, що створюють загрозу життю
і здоров’ю людей. Із них 13 направлено за результатами попередніх перевірок та 9 – під час
виконання перевірок протягом вересня-жовтня 2019 року. Крім цього, по 14 об’єктах позовні
заяви перебувають у стадії підготовки та будуть спрямовані до суду протягом жовтня.
Протягом серпня-вересня 2019 року управлінням запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ
ДСНС здійснено перевірки структурних підрозділів щодо ступеня виконання доручення
Прем’єр-міністра України. За результатами проведеної роботи встановлено, що більшість
підпорядкованих підрозділів задовільно впоралися з поставленими завданнями. Разом з тим:
при вибіркових перевірках наглядових справ на об’єкти встановлено, що єдині справи
згідно з вимогами чинного законодавства не сформовані у Березанському та Новобузькому РС;
у наглядових справах відсутні листи-попередження суб’єктам господарювання щодо
намірів подання позовної заяви до адміністративного суду за результатами перевірки об’єктів,
де виявлені порушення, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей у Кривоозерському та
Казанківському РС;
у наглядових справах відсутні підтверджувальні матеріали по суб’єктах господарювання,
які застосовують спрощену систему оподаткування (свідоцтво платника єдиного податку) в
Братському, Врадіївському, Снігурівському РС та Первомайському МРВ;
не застосовуються заходи адміністративного впливу до посадових осіб об’єктів,
передбачених ст. 188/8 КУпАП (невиконання приписів та постанов посадових осіб)
(Кривоозерським РС та Первомайським МРВ);
не вживаються заходи щодо подання позовної заяви до адміністративного суду за
результатами перевірки об’єктів:

Очаківським МРВ перевірено 31 об’єкт, позовних заяв – 3;

Інгульським РВ перевірено 4 об’єкти, позовних заяв – 0;

Первомайським МРВ перевірено 3 об’єкти, позовних заяв – 0.

Кривоозерським РС перевірено 6 об’єктів, позовних заяв – 0;

Центральним РВ перевірено 14 об’єктів, позовних заяв – 1;

Миколаївським РС перевірено 7 об’єктів, позовних заяв – 1;




Вознесенським МРВ перевірено 5 об’єктів, позовних заяв – 1;
Заводським РВ перевірено 11 об’єктів, позовних заяв – 2.

З метою забезпечення подальшого виконання завдань,
законодавством, Колегія ГУ ДСНС України у Миколаївській області
ВИРІШИЛА:

визначених

чинним

1. Інформацію начальника управління запобігання надзвичайним ситуаціям полковника
служби цивільного захисту Жебрака С.А взяти до відома.
2. Начальнику УЗНС (Жебрак С.А.) забезпечити проведення заходів державного нагляду
(контролю) відповідно до вимог доручення Прем’єр-міністра України.
Строк: згідно з окремим графіком (наказ ГУ ДСНС від 20.08.2019 № 447 «Про проведення
позапланових заходів»).
3. Начальникам МРВ (С), МС, РВ (С), ДПРЧ:
3.1. Здійснювати планування заходів державного нагляду (контролю), насамперед
позапланових перевірок, на основі аналізу пожеж за минулі роки, порушень, виявлених під час
попередніх перевірок, матеріалів наглядових справ.
Строк: щомісяця до 20 числа.
3.2. Вжити заходи щодо недопущення безпідставного звільнення від адміністративної
відповідальності та застосування заходів адміністративного впливу до посадових осіб та
суб’єктів господарювання.
Строк: постійно.
3.3. Неухильно дотримуватися вимог статті 68 Кодексу цивільного захисту України
стосовно звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у разі
встановлення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що
створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей.
Строк: постійно.
3.4. Проінформувати голів райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення)
голів щодо стану пожежної та техногенної безпеки з масовим перебуванням людей, зокрема
готелів та закладів відпочинку і оздоровлення»;
Строк: 15 жовтня 2019 року.
3.5. Розглянути на позачерговому засіданні районних комісій ТЕБ та НС питання «Щодо
проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог
законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки у місцях відпочинку людей, передусім у
готелях та закладах відпочинку і оздоровлення»
Строк: жовтень 2019 року.
Голова Колегії
генерал-майор служби
цивільного захисту

Максим ГРИЦАЄНКО

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
10 жовтня 2019 року

м. Миколаїв

№ 15

Про надання платних послуг
підпорядкованими підрозділами
ГУ ДСНС
План надходження коштів від надання платних послуг підрозділами ГУ ДСНС станом на
01.10.2019 року виконаний на 72,8%, з урахуванням благодійної допомоги і субвенцій на 97,8%
(план 75%).
План надходження від надання платних послуг виконаний наступними підрозділами:
1 ДПРЧ – 103%; 3 ДПРЧ – 81%; 10 ДПРЧ – 86%; 13 ДПРЧ – 75%; 15 ДПРЧ – 81%; 16 ДПРЧ –
119%; 18 ДПРЧ – 81%; 19 ДПРЧ – 108%; 20 ДПРЧ – 86%; 24 ДПРЧ – 83%.
Найменші показники виконання плану від надання платних послуг в наступних
підрозділах: 8 ДПРЧ – 39%; 17 ДПРЧ – 30%.
План надходження від надання платних послуг (з урахуванням благодійної допомоги і
субвенцій з місцевого бюджету) виконаний більшістю підрозділів за винятком: 8 ДПРЧ (42%),
11 ДПРЧ (59%), 17 ДПРЧ (58%).
Аналіз свідчить про зниження показників за дев’ять місяців 2019 року в деяких
підрозділах по зрівнянню з аналогічним періодом 2018 року: 8 ДПРЧ з 68% в 2018 році
виконання плану знизилось на 39%; 11 ДПРЧ з 69% в 2018 році виконання плану знизилось на
59%; 17 ДПРЧ з 77% в 2018 році виконання плану знизилось на 58%.
Зниження показників в даних підрозділах відбувається за рахунок зменшення кількості
заключених договорів на надання платних послуг згідно постанови КМУ №1102 і договорів на
постійне аварійно-рятувальне обслуговування.
Проведеним аналізом надходження благодійної допомоги встановлено, що станом на
01.10.2019 надійшло в підрозділи на загальну суму 1`546`100 грн. Надходження благодійної
допомоги було в більшості підрозділів за винятком 15 ДПРЧ. Найбільші надходження
благодійної допомоги в 1, 3, 4, 5, 7, 12, 24 ДПРЧ.
Ще одним з джерел наповнення спеціального фонду є надходження субвенцій з місцевого
бюджету на виконання цільових програм в відповідному районі. Станом на 01.10.2019
отримано субвенцій на загальну суму 1`237`165 грн : 6 ДПРЧ – 45585 грн;
9 ДПРЧ – 40`000 грн; 10 ДПРЧ – 100`000 грн; 12 ДПРЧ – 295`080 грн; 13 ДПРЧ – 61`200 грн;
18 ДПРЧ – 10`000 грн; 19 ДПРЧ – 350`000 грн; 21 ДПРЧ – 235`000 грн; 22 ДПРЧ – 60`000 грн;
24 ДПРЧ – 40`000 грн.
Іншими підрозділами не проводилась робота по залученню субвенцій.

Також слід зазначити, що в деяких підрозділах станом на 01.10.2019 недостатні залишки
коштів на спеціальних рахунках: 9 ДПРЧ – 12`384 грн; 10 ДПРЧ – 12`847 грн; 18 ДПРЧ – 11`232
грн.
З метою забезпечення подальшого виконання завдань,
законодавством, Колегія ГУ ДСНС України у Миколаївській області
ВИРІШИЛА:

визначених

чинним

1. Інформацію начальника відділу економіки і фінансів підполковника служби цивільного
захисту Горбунова А.В. взяти до відома.
2. Начальників Березанського РС (Марцоха О.Ю.), 11 ДПРЧ (Бабіч О.В.) та Казанківського
РС (Кравцоав О.С.) за неналежну організацію роботи щодо надання платних послуг –
попередити, та у разі не виправлення ситуації будуть застосовані заходи дисциплінарного
реагування.
Строк: до 25 грудня 2019 року.
3. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, ДПРЧ, АРЗ СП:
3.1. Забезпечити неухильне виконання плану надходжень на 2019 рік до спеціального
фонду державного бюджету від надання платних послуг.
Строк: постійно.
3.2. 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 11.01.2017 №5.
Строк: постійно.
3.3. Організувати роботу щодо надходження субвенцій з місцевих бюджетів згідно
цільових програм розвитку цивільного захисту району .
Строк: постійно.
3.4. Встановити постійний контроль за оформленням відповідних документів щодо обліку
надання платних послуг і отриманої благодійної допомоги.
Строк: постійно.
Голова Колегії
генерал-майор служби
цивільного захисту

Максим ГРИЦАЄНКО

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
10 жовтня 2019 року

м. Миколаїв

№ 16

Про стан реалізації державної кадрової
політики в системі ДСНС, дисципліни,
виховної та психопрофілактичної роботи,
проблемні питання роботи з персоналом
та шляхи їх вирішення. Про стан роботи
з ветеранами та ветеранськими організаціями
В рамках реформування органів і підрозділів цивільного захисту з метою підтримання
постійної готовності підрозділів служби цивільного захисту до дій за призначенням з початку
2019 року вживались конкретні заходи щодо зниження плинності кадрів та проводилася робота
з відбору кандидатів на службу.
Якщо оцінювати ситуацію в цілому, то велике занепокоєння на сьогодні викликає
комплектування підрозділів кваліфікованими кадрами.
Не дивлячись на те, що протягом 9 місяців на навчальному пункті 58 співробітників
отримали первинну професію працівника служби ЦЗ та направлені в підрозділи, станом на 01
жовтня 2019 року із загальної штатної чисельності - 1558 одиниць неукомплектованими
залишаються 155 посад рядового і начальницького складу та працівників, з них: старший та
середній начальницький склад – 55 посад; молодший начальницький та рядовий склад – 92
посади; працівників – 8 посад. Високий показник вакантних посад залишається в
1 ДПРЗ та АРЗ СП – 32 та 25 одиниць відповідно.
В поточному році відділом персоналу проведено ряд службових розслідувань стосовно
організації роботи щодо формування кадрового резерву та комплектування вакантних посад, за
результатами яких та у зв’язку із недостатнім виконанням своїх посадових обов’язків три
керівника притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
За 9 місяців 2019 року звільнені із служби цивільного захисту 58 співробітників, з них з
правом на пенсію 21 співробітник, 24 співробітники звільнені за систематичне невиконання
умов контракту (у 2018 році — 32 чол.).
Неодноразово керівникам підрозділів доводилась інформація щодо якісного відбору
кандидатів на службу, не допущення прийому на службу «випадкових» осіб. На жаль, такі
випадки продовжують мати місце. Колишні водій 3 ДПРЧ Христич О.І. прослужив - 3 місяці,
пожежний-рятувальник 2 ДПРЧ Гінкул Є.С. - 1 місяць, водій 2 ДПРЧ Герцюк М.В. - 10 місяців,
водій 4 ДПРЧ Козаченко М.Г. - 9 місяців, водій 19 ДПРЧ Соколик О.О. - 1 місяць. Така ситуація
тільки дратує, відволікає від виконання загальних завдань та впливає на дієздатність підрозділу.
Тому ще раз звертаю увагу на досконале вивчення ділових та моральних якостей кандидатів на
службу.

Прийняті на службу в поточному році 40 співробітників, в тому числі 17 співробітників
прибули після закінчення закладів вищої освіти ДСНС України.
Сьогодні необхідно звернути увагу на відбір кандидатів на вакантні посади водіїв, не
укомплектованими залишаються 39 посад. Особливо це стосується АРЗ СП - 8 посад, 1 ДПРЗ –
9 посад; 3, 4, 25 ДПРЧ – по 3 посади; 2, 15, 23 ДПРЧ – по 2 посади. Велика кількість вакантних
посад негативно впливає на психологічний клімат серед особового складу, їх перевантаженість.
З метою комплектування посад кваліфікованими кадрами в жовтні планується розпочати
первинну підготовку водіїв.
У 3 кварталі поточного року значно загострилися питання посилення контролю за
дотриманням транспортної дисципліни водійським складом на службовому транспорті.
В 4 та 19 ДПРЧ водіями допущено дорожньо-транспортні пригоди на спеціальних пожежних
автомобілях. Водій 19 ДПРЧ травмований та на теперішній час не в змозі виконувати свої
посадові обов’язки, знаходиться на лікарняному.
Вкрай важливим напрямком роботи є забезпечення належного відбору кандидатів на денну
форму навчання до закладів вищої освіти ДСНС України. Адже лише з підготовленими
спеціалістами можна в повному обсязі забезпечити ефективне виконання завдань за
призначенням служби цивільного захисту.
В 2019 році загалом план відбору кандидатів в ЗВО на денну форму навчання виконаний
на 100 %, із 39 кандидатів курсантами в ЗВО зараховано 20 чоловік, що складає 52 % від
кількості направлених кандидатів.
План комплектування закладів вищої освіти на 2020 рік встановлений на рівні
попереднього року - 34 одиниці. На останньому семінарі до керівництва підрозділів був
доведений план відбору випускників ЗОШ області із розрахунку 1-2 кандидати на кожний
підрозділ та направлено для виконання окреме доручення з цих питань.
Уже починаючи з жовтня та листопада 2019 року необхідно цілеспрямовано провести ряд
агітаційних заходів, як по школах м. Миколаєва та і в районах області, щоб в подальшому
забезпечити на належному рівні виконання плану комплектування.
Більшої уваги в підрозділах області необхідно також звернути на відбір та підготовку
кандидатів на заочну форму навчання з числа осіб молодшого начальницького складу, що дасть
змогу в подальшому заміщувати посади начальницького складу.
З метою більш ефективного виконання співробітниками службових завдань в підрозділи
направлено для використання в повсякденній діяльності “Правила етичної поведінки працівника
ДСНС...”, на що неодноразово вказувалось в період посилених варіантів.
Хочу акцентувати Вашу увагу, що це питання залишається актуальним і надалі, в тому
числі щодо чіткого дотримання у повсякденній діяльності керівниками підрозділів,
забезпечення належних статутних відносин з підлеглими.
Проаналізувавши стан дисципліни за 3 квартал та в цілому за 9 місяців 2019 року слід
відмітити, що всі заходи були спрямовані на профілактику грубих дисциплінарних проступків,
посилення роз'яснювальної та індивідуально виховної роботи з особовим складом.
Не зважаючи на прийняті заходи, з початку поточного року серед особового складу
допущено ряд резонансних випадків. Так, за рішенням суду відсторонений від посади начальник
Веселинівського РС, який правоохоронними органами підозрюється у скоєні кримінального
злочину. В 4 та 19 ДПРЧ допущено випадки травмування співробітників при виконанні
службових обов’язків.
За порушення службової дисципліни з початку 2019 року проведено 131 службове
розслідування (у 2018 році - 163), на осіб рядового і начальницького складу та працівників було
накладено 96 дисциплінарних стягнень.
Найбільшу кількість притягнутих до дисциплінарної відповідальності співробітників з
початку року обліковано в 2, 7, 14, 15, 16, 17, 23 ДПРЧ.

На теперішній час 87 співробітників мають діючі дисциплінарні стягнення.
З метою оптимізації психопрофілактичної роботи та вивчення соціально-психологічного
клімату у поточному році організовано 43 виїздів до підрозділів області, визначено групу осіб,
які мають соціально-психологічні та особистісні труднощі, на даний час до якої включено 6
співробітників (з таких підрозділів як 7, 8, 14, 21, 23 та АРЧ АРЗ СП) з якими систематично
проводяться профілактичні заходи та додаткові тестування.
Продовжуються випадки надходження дзвінків від небанківських установ з приводу
кредитів, які були взяті деякими співробітниками і які в подальшому виросли до неадекватних
сум. Цим самим співробітники проявили особисту фінансову недбалість та втягнули себе, свої
сім'ї в залежність до різних фінансових організацій. Це негативно впливає на нормальний режим
функціювання та службової діяльності, суттєво погіршує психологічний стан самих
співробітників, набагато підвищує напругу взаємовідносин в їх родинах та в колективах
підрозділів. Все це в підсумку призводить до конфліктних ситуацій, а також погіршення
виконання службових обов'язків.
Потребує посилення роз'яснювальної роботи та контролю за особовим складом, з метою
недопущення таких ситуацій.
За 9 місяців 2019 року заохочені - 1395 співробітників (90 % від загальної кількості
особового складу).
В Головному управлінні організована та проводиться робота щодо виконання вимог наказу
ДСНС України від 13.12.2018 № 731 «Про затвердження Програми спільних заходів Державної
служби України з надзвичайних ситуацій і Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби
цивільного захисту на 2019 рік» щодо правового та соціального захисту ветеранів та пенсіонерів
державної пожежної охорони та служби цивільного захисту.
Так, з початку поточного року у тісній взаємодії з радами первинних ветеранських
організацій організована робота та проведено зустрічі з ветеранами служби, надано допомогу 63
ветеранам та пенсіонерам служби цивільного захисту у вирішенні соціально-побутових питань,
в тому числі матеріальну допомогу отримали (із залученням коштів благодійного фонду) 37
пенсіонерів та ветеранів. Особлива увага приділяється особам, які тяжко хворіють або мають
інвалідність. За зверненнями ветеранів служби надано матеріальну допомогу 6 особам на
лікування та 5 особам передплачено періодичні видання.
Ветерани активно беруть участь у проведенні різних заходів: щодо патріотичного
виховання молоді, нагородження переможців спортивних змагань, урочистих заходів до
визначних дат та свят. У взаємодії з сектором зв’язків із засобами масової інформації та роботи з
громадськістю Головного управління, Президією ради ветеранів та підрозділами області
проводиться робота щодо постійного розміщення матеріалів про роботу з ветеранами та їх
участі в урочистих заходах у ЗМІ та на сайті Головного управління. Неодноразово
організовувались екскурсії та фотографування для ветеранів служби цивільного захисту у
виставково-експозиційному центрі. Додатково всі матеріали направляються для розміщення на
Інтернет-ресурсах ДСНС, Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного
захисту.
Актуальними питанням на 4 квартал поточного року є також належна організація
соціально-гуманітарної роботи з пільговими категоріями співробітників (учасниками бойових
дій, АТО), підготовка та проведення заходів з залученням ветеранів служби до Дня захисника
України та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
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,
законодавством, Колегія ГУ ДСНС України у Миколаївській області

визначених

чинним

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу персоналу полковника служби цивільного захисту
Чокова В.В. взяти до відома.
2. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, ДПРЧ, АРЗ СП:
2.1. Забезпечити ефективне виконання завдань роботи з персоналом та нормативних
документів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Строк: протягом 4 кварталу 2019 року, постійно
2. Прийняти дієві заходи щодо зміцнення службової дисципліни, попередженню
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 4 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 30.12.2019.
4. Забезпечити неухильне виконання вимог:
4.1. наказу МВС України від 05.05.2015 № 515 «Про затвердження Інструкції про порядок
проведення службових розслідувань в органах і підрозділах цивільного захисту»;
4.2. «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»;
4.3. «Огляду стану роботи з персоналом, дисципліни, соціально-гуманітарної та
психопрофілактичної роботи, дотримання правопорядку, результатів перевірок підпорядкованих
підрозділів».
Строк: протягом 4 кварталу 2019 року, постійно.
5. Забезпечити належне дотримання співробітниками чинного законодавства та
професійної етики поведінки, в тому числі при несенні служби в посилених варіантах.
Строк: протягом 4 кварталу 2019 року, постійно.
6. Забезпечити належну підготовку та проведення заходів до Дня захисника України та
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Строк: 14.10.2019, 14.12.2019.
7. Забезпечити належну організацію та проведення роботи з ветеранами, ветеранським
організаціями відповідно до вимог наказу ДСНС України від 13.12.2018 № 731 «Про
затвердження Програми спільних заходів Державної служби України з надзвичайних ситуацій і
Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту на 2019 рік».
Проаналізувати стан роботи з ветеранами за підсумками року.
Строк: протягом 4 кварталу 2019 року та до 20.12.2019.
Голова Колегії
генерал-майор служби
цивільного захисту

Максим ГРИЦАЄНКО

