Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
05 липня 2019 року

м. Миколаїв

№8

Підведення підсумків
2018-2019 навчального року
На виконання вимог наказу ГУ ДСНС від 23 травня 2019 року № 285 «Про організацію
підсумкової перевірки та прийняття заліків зі службової підготовки за підсумками 2018/2019
навчального року в підрозділах області» в період з 03 по 06 червня 2019 року співробітниками
управління реагування на надзвичайні ситуації та оперативно-координаційного центру ГУ
ДСНС прийняті заліки зі службової підготовки в особового складу підпорядкованих підрозділів.
Основним завданням прийняття заліків за підсумками 2018-2019 навчального року, була
перевірка усунення недоліків, виявлених під час підбиття підсумків за попередніми перевірками
і рівня підготовки співробітників, які отримали «незадовільні» оцінки з теоретичної та
практичної підготовки.
Як показали результати перевірок, основна частина керівництва підрозділів зробили
належні висновки і співробітники, що отримали загальну «незадовільну» оцінку по заліках,
відсутні.
На жаль отримали «незадовільні» оцінки по окремих нормативам:
спеціальна фізична підготовка (штурмовка) – співробітники 4, 7, 13, 15, 24 ДПРЧ;
загальна фізична підготовка (підтягування на перекладині) – 7, 13, 15 ДПРЧ, біг 100
метрів – 7, 11, 12 ДПРЧ, біг 1000 м – 12 ДПРЧ.
З перевірки рівня теоретичної підготовки отримали «незадовільні» оцінки особовий
склад – 13, 14, 15, 24 ДПРЧ.
Основними питаннями, які вимагають додаткового вивчення з особовим складом, є:
обов'язки пожежного на пожежі, ТТХ спеціального озброєння, розрахунок часу роботи в
ізолюючих апаратах, безпеку праці на пожежі та під час несення служби, положення про
проходження служби.
Ряд підрозділів не забезпечили 100% явку особового складу для здачі заліків – АРЗ СП,
1, 2, 3, 5 ДПРЧ.
25.06.2019 була організована перездача «незадовільних» оцінок за нормативами і теорії.
Всі співробітники виконали нормативи і відповіли на тестові питання на добре і задовільно крім
співробітників: 4 ДПРЧ (Баланенко С.В.), 7 ДПРЧ (Юхименко Ю.В.), 13 ДПРЧ (Парфенюк
В.А.), які з трьох спроб не змогли виконати норматив СФП № 4.4. (штурмовка), а 7 ДПРЧ
(Юхименко Ю.В.) підтягнувся всього 3-и рази.
При перевірці документації характерними недоліками у напрямку професійної підготовки
є наступні зауваження:
- відсутній ряд конспектів на проведення занять в 1, 2, 3, 7, 9, 11, 14, 19, 20, 22, 23 ДПРЧ;

- в АРЗ СП, 10 і 18 ДПРЧ в план-конспектах тема занять не відповідає розкладом або
змістом;
- відсутній належний контроль з боку керівництва за якістю ведення зошитів особовим
складом по службової та самостійної підготовки, так у начальника караулу
15 ДПРЧ (Балути Д.О.) відсутні записи в зошиті із службової підготовки за 3-й квартал, у
інспектора Селютина О.М. відсутня зошит із службової підготовки;
- не провадиться контроль якості ведення навчальних журналів – АРЗ СП, ГТС, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 23, 24, 28 ДПРЧ, у навчальних журналах особового складу 11 ДПРЧ
відсутня ряд записів проведення нічних перевірочних занять, що ставить під сумнів реальність
їх проведення;
- плани самостійної підготовки особового і начальницького складу не доповнюються
новими керівними документами – 2, 3, 7, 11, 14 ДПРЧ, а в 15 ДПРЧ молоді співробітники:
Балута Д.О. та Селютин О.М. – самопідготовкою взагалі не займаються;
- відсутні документи з розгляду питань службової підготовки на оперативних нарадах,
аналізи по стану службової підготовки в підрозділі – 2, 4, 14, 19, 21, 23, 24 ДПРЧ;
- відсутні документи щодо стажування співробітників – 2, 5, 19, 23 ДПРЧ, що говорить
про якість проведення стажування співробітників;
- використовуються старі тести для перевірки рівня знань особового складу – 2, 3, 10, 13,
23 ДПРЧ;
- несвоєчасна підготовка та узгодження методичних розробок до проведення тактикоспеціальних навчань – 7, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 23 ДПРЧ, а 19 ДПРЧ взагалі забули про
проведення навчань і дізнавшись, за три доби, про приїзд до них співробітників УРнаНС різко
почали переносити навчання на вересень місяць, до наступного навчального року, але після
втручання керівництва дані навчання проведені 21.06.2019;
- не проводиться розбір пожеж з начальницьким складом в – 3, 24 ДПРЧ;
Що стосується стану навчально-спортивної бази підрозділів, перевірка показала, що на
даний момент є наступні зауваження:
- потребує ремонту покриття 100-метрової смуги з перешкодами – 1, 9, 19, 21 ДПРЧ;
- не виготовлені елементи 100 метрової смуги з перешкодами (бум і паркан) в
10 ДПРЧ, дана робота не ведеться майже третій рік;
- потребує оновлення розмітка 100 метрової смуги з перешкодами та доріжок навчальної
вежі в 7, 8 ДПРЧ;
- на навчальної вежі 1 ДПРЧ потрібна заміна гуми на підвіконнях, а на навчальних
вежах 11 і 15 ДПРЧ потрібний ремонт підвіконь, в 11 ДПРЧ сходи з поверхів вимагають
проведення зварювальних робіт;
- потребує ремонту штурмова спортивна дробина в 6 ДПРЧ;
- відсутні захисні щити запобіжної подушки навчанням вежі – 13, 15, 20 ДПРЧ понад
трьох років, а в 4 ДПРЧ захисний щит не виконує свої функції;
- вимагає оновлення запобіжна подушка навчальної вежі – 6, 7, 8, 11, 17, 19 ДПРЧ;
- спортивні снаряди на майданчику не пофарбовані 7, 15 ДПРЧ, в 11 ДПРЧ снаряди
вимагають ремонту та фарбування;
- відсутні спортивні кімнати – 11, 12, 14, 16 ДПРЧ, хоча в 12 ДПРЧ чотири роки пустує
два кабінети, а в 9 ДПРЧ частково проведена комплектація спортивним інвентарем спортивної
кімнати (але бракує спортивних матів, канат, лавка для преса, шведська стінка).
20.06.2019 організовано та проведення огляду-конкурсу «Кращий начальник варти». В
ході огляду конкурсу оцінювалися теоретичні та практичні знання. У порівнянні з минулим
роком начальники караулів допустили менше помилок в тестах, гірше всіх відповіли на тести: 3
ДПРЧ (Цюрісов Д.М.), 8 ДПРЧ (Шлёмін Д.О.), 9 ДПРЧ (Третьяков О.С.), 10 ДПРЧ
(Солдатов О.О.), 20 ДПРЧ (Гончар А.А.), 23 ДПРЧ (Блажчук В.В.). Не виконав норматив

СФП 4.4 (штурмовка) 3 ДПРЧ (Цюрісов Д.М.) і 23 ДПРЧ (Блажчук В.В.). Але в ході
проведення конкурсу ряд начальників караулів показали відмінні результати, і потрапили в
трійку призерів (І - 5 тис. грн, ІІ - 3 тис. грн, ІІІ - 2 тис. грн).
Начальники підрозділів 4, 7, 13, 14, 16 ДПРЧ не вивчали положення з проведення
конкурсу і направили для участі співробітників, які мають «незадовільні» оцінки і
дисциплінарні стягнення.
Співробітниками УРнаНС щодня відслідковуються проведення занять з особовим і
начальницьким складом, як з виїздом до місця проведення заняття, так і за добовими звітів
підрозділів. З установкою GPS-трекерів дану роботу стало легше проводити і виявляти
підрозділи, в яких організовувалися формальні проведення занять або не виїжджали на заняття
взагалі.
Так не провели вчасно денні тактичні заняття, згідно розкладів – 7, 10, 11, 12, 23 ДПРЧ.
Не проводилися нічні перевірочні тактичні заняття, згідно графіків – 7, 10, 11, 23 ДПРЧ. Дані
підрозділи провели заняття тільки після втручання співробітників УРнаНА.
Найбільш негативна ситуація за рівнем професійної підготовки на теперішній час
склалася в 11 і 23 ДПРЧ:
11 ДПРЧ:
- не усунуто недоліки попередньої перевірки;
- ряд конспектів і методичних розробок керівника підрозділу і начальників каралів
відсутні;
- план-конспекти і методичні розробки начальницького складу складаються з
порушенням вимог;
- частина план-конспектів і методичних розробок на проведення теоретичних, тактичних і
нічних перевірочних занять, занять по ГДЗС не затверджені керівництвом ГУ ДСНС;
- схеми в методичних розробках не відповідають вимогам;
- записи НПТЗ в навчальних журналах у начальників караулів не відповідають заняттям,
згідно графіка НПТЗ;
- всі заплановані заняття на навчальної вежі проведені формально - запобіжна подушка не
придатна до використання, після дощу вся грязь з території стікає до подушки, доріжка перед
баштою заросла травою, майже немає піску та тирси;
- при відпрацюванні нормативу підвіконня 3-го поверху відпало;
- не розглядаються питання службової підготовки на караульних зборах;
- розбори пожеж вивчаються не всіма караулами, в навчальних журналах розбори пожеж
записується нерегулярно, відсутній ряд карток розборів пожеж;
- ряд розкладів на проведення занять вимагають доопрацювання;
- не виконується графік модернізації навчально-спортивної бази.
23 ДПРЧ:
- ряд конспектів керівництва підрозділу і начальників караулів відсутні;
- план-конспекти і методичні розробки начальницького складу складаються з
порушенням вимог;
- методичні розробки заступника начальника частини на практичні заняття складаються з
порушенням вимог, не затверджені, відсутні схеми розстановки сил і засобів;
- в розкладі занять не плануються щоквартально заняття по роботі на спец. техніки;
- в червні місяці заняття в ЗІЗОД з особистим і начальницьким складом не планувалися;
- ряд розкладів занять відсутні, а ті що є в наявності, не затверджені;
- наглядове справу зі службової підготовки не укомплектоване згідно вимог;
- відсутні документи щодо стажування співробітників;
- відсутній графік проходження співробітниками підрозділу перепідготовки, підвищення
кваліфікації та спеціалізації;

- відсутні тести для перевірки знань працівників підрозділів;
- відсутні аналізи стану службової підготовки в підрозділі.
Вище викладені зауваження негативно впливають на підготовку особового складу до
можливого реагування на пожежі та надзвичайні ситуації.
З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених чинним
законодавством, Колегія ГУ ДСНС України у Миколаївській області
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника управління запобігання на надзвичайні ситуації полковника
служби цивільного захисту Каратая В.М. взяти до відома.
2. Начальникам 11 ДПРЧ (Бабіч О.В.), Первомайского МРВ (Ларіонов С.В.) вказати на
незадовільну організацію професійної підготовки в підрозділі. Зажадати усунення недоліків,
вразі неусунення притягнути до дисціплінарної відповідальності.
3. Начальнику УРнаНС (Каратай В.М.):
3.1. Підготувати аналіз та заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок
підрозділів..
Строк: 10 липня 2019 року.
3.2. Організувати прийняття заліків по підсумкам навчального року у співробітників
підрозділів, які були відсутні з поважних причин під час здачі заліків по підсумкам навчального
року.
Строк: серпень 2019 року.
4. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, ДПРЧ, 1 ДПРЗ, АРЗ СП:
4.1. Вжити дієвих заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок
підрозділів. Про результатаи усунення недоліків доповісти рапортом до УРнаНС.
Строк: 30 липня 2019 року.
4.2. По факту отримання «незадовільних» оцінок особовим складом підрозділу провести
службове розслідування, винних притягнути до дисциплінарної відповідальності, знизити на
один ступінь або позбавити класної класифікації даних співробітників;
Строк:липень-серпень 2019 року.
4.3. Результати підсумків службової підготовки за 2018-2019 рік розглянути на
оперативній нараді при начальницькому складі і караульних зборах;
Строк: липень 2019 року.
4.4. Проаналізувати рівень теоретичної підготовки особового складу чергових караулів та
включити в розклад додаткових занять на літній період теми, за якими особовий склад показав
низький рівень знань.
Строк: липень, серпень 2019 року
4.5. Підготувати до нового 2019-2020 навчального року навчально-спортивну базу
підрозділів і плануючу документацію.
Строк: серпень 2019 року
4.6. Організувати підготовку переможців відбіркового етапу Конкурсу «Кращий
начальник караулу» відповідно до наказу ГУ ДСНС України у Миколаївській області до участі в
заключному етапі Конкурсу «Кращий начальник караулу», який відбудеться в вересні на базі
ВПУ ЛДУ БЖД;
Строк: липень, серпень 2019 року.

4.7. Організувати якісне проведення практичного вивчення району виїзду диспетчерами
та особовим складом, відпрацювання нормативів для поліпшення навичок роботи з наявним
ПТО та АРО, приладами хімічної та радіаційної розвідки та обов’язково з відпрацюванням
нормативів ЗФП та СФП;
Строк: липень, серпень 2019 року.
4.8. Не допускати випадків неякісної підготовки керівників занять до їх проведення,
своєчасно готувати конспекти (методичні розробки), узгоджувати проведення практичних занять
з керівниками об’єктів охороняємого району. Під час занять проводити обов’язкове опитування
особового складу по вивченим темам та своєчасно перевіряти, якість та повноту ведення
зошитів.
Строк: постійно.
4.9. Забезпечити якісне проведення занять з фізичної та спеціальної фізичної підготовки
для начальницького та особового складу, звернути увагу на співробітників, які отримали
“незадовільні” оцінки, та знизити їм щомісячну преміювальну надбавку до 10%.
Строк: постійно.
4.10. Заборонити на чолі караулу ставить осіб молодшого начальницького складу
(командирів відділень).
Строк: до особового розпорядження.
5. Начальнику АРЗ СП (Мокренко В.В.) організувати проведення професійно-технічного
навчання (перепідготовку, підвищення кваліфікації) в навчальних закладах ДСНС, для
отримання співробітниками АРЗ СП професійних кваліфікацій відповідно до посад.
Строк: постійно.
6. Начальникам ВРЗ, АРЗ СП, 9, 12, 19, 20, 21, 22, 23 ДПРЧ провести ремонтні роботи та
повірку газоаналізаторів типу «Дозор». Про проведену роботу доповісти рапортом з наданням
підтверджуючих матеріалів до УОЗЦЗ.
Строк: до 01 серпня 2019 року.

Голова Колегії
генерал-майор служби
цивільного захисту
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м. Миколаїв

№9

Про стан роботи щодо попередження
загибелі людей на водних об’єктах
Миколаївській області
З початку поточного року на водних об’єктах Миколаївської області зафіксовано загибель
11 осіб (Центральний, Березнегуватський, Веселинівський, Доманівський, Вітовський,
Первомайський, Очаківський – по 1 особі, Кривоозерський, Миколаївський – по 2 особи).
Порівняно з аналогічним періодом минулого року спостерігається зменшення на 42% – 19 осіб.
На сьогодні згідно аналітичних даних в області понад 350 традиційних місць відпочинку
людей на воді, з яких рішеннями органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та
місцевими комісіями з питань ТЕБ і НС району (міста) визначено лише 72 (20%) місць масового
відпочинку. Аналогічними рішеннями заборонено для купання 228 (66%), близько 50 місць (14
%) масового відпочинку взагалі залишаються невизначеними (відсутні рішення щодо
визначення або заборони).
З метою забезпечення безпеки на водних об’єктах Миколаївської області, зазначене
питання розглядалося на нараді Головного управляння за підсумками роботи за 4 місяці 2019
року. За результатами наради, з метою поліпшення ситуації та вжиття дієвих заходів, керівникам
підпорядкованих підрозділів було поставлено до виконання низку завдань, а саме щодо вжиття
заходів з визначення місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування місць масового відпочинку людей на водних об’єктах. Проте на території
Вітовського (3 сільські ради та Воскресенська ОТГ), Веселинівського (1 сільська рада та
Веселинівське ОТГ), Миколаївського (Веснянська, Михайлівська, Нечаянська та
Радсадівська ОТГ), Очаківського (Куцурубська ОТГ), Березнегуватського (8 сільських рад),
Доманівського (Доманівська, Прибузька та Мостівська ОТГ) і Братського (4 сільські ради)
районів на сьогодні, визначеними залишаються не всі місця, а у Баштанському та Врадіївському
районах взагалі відсутні рішення щодо визначення таких місць, що свідчить про недостатній
контроль начальників цих районів за зазначеним питанням.
Також з метою своєчасної організації проведення профілактичних заходів і контролю за
виконанням «Плану заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах Миколаївської
області в літній період», затвердженого розпорядженням Миколаївської облдержадміністрації
від 13.11.2017 № 449-р, за ініціативою Головного управління прийнято доручення
облдержадміністрації від 25.04.2019 № 2210/0/05-61/3-18 щодо проведення перевірок стану
готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах до літнього оздоровчого

періоду та надано відповідну вказівку підрозділам області щодо здійснення зазначеного заходу.
Проте Баштанським, Доманівським, Казанківським підрозділами не прозвітовано із
підтверджуючими матеріалами про виконану роботу.
Крім того не виконується вказівка Головного управління щодо своєчасного
інформування (протягом 20 хв. з моменту події) і надання інформації про подію із загибеллю
на воді (протягом трьох годин з моменту події) по окремому дорученню від 20.07.2018 № В72, хоча на підсумковій нараді на цьому питанні наголошувалося. Прикладом цього є
несвоєчасне надання інформації Первомайським МРВ про подію, яка сталася 22.06.2019 у с.
Мигія.
Також особливої уваги заслуговує питання обладнання визначених місць масового
відпочинку населення на водних об’єктах відповідно до вимог «Правил охорони життя людей
на водних об’єктах України», затверджених наказом МВС України від 10.04.2017 № 301 (далі –
Правила).
Так, з початку літнього оздоровчого періоду до цього часу взагалі не створено рятувальні
пости у визначених місцях Арбузинського, Казанківського і Кривоозерського районів.
Окремої уваги потребує питання безпеки на узбережжі Чорного моря, оскільки за останні
три роки в області із 143 загиблих на воді 102 особи (71%) загинули в період літнього сезону
відпочинку, зокрема 11 (7%) осіб на Чорноморському узбережжі.
Тому, з метою фактичного встановлення наявної кількості рятувальних постів та їх
відповідності Правилам, 28.06.2019 співробітниками Головного управління здійснено огляди
наявних рятувальних постів на території Коблево-Рибаківської зони відпочинку.
За результатами огляду встановлено, що всього на узбережжі Чорного моря створено 19
рятувальних постів 3 категорії, з 34 розрахункових (протяжність берегової лінії – 10130 м) (12
– у с. Коблеве, 6 – у с. Рибаківка та 1 пост – у с. Лугове), з чергуванням на них 42 плавціврятувальників, з 102 необхідних. На момент огляду, на 8 постах, встановлених у зоні відпочинку
«Коблеве», не надано підтверджувальні документи щодо проходження навчання, а створені
пости укомплектовані майном на 20-30% від необхідного (відсутні біноклі, плавучі кінці з
плавучими кулями, комплекти спорядження №1, апарати штучної вентиляції, рятувальні ноші,
аптечки). На рятувальних постах відсутні рятувальні веслові шлюпки, в наявності лише
скутери. Не ведеться документація рятувальних постів (вахтові журнали, графіки чергування,
карти-схеми зони відповідальності і т. ін.). Також слід зазначити, що на більшості рятувальних
постів увага сконцентрована на наданні розважальних послуг, а не на рятуванні людей. Не має
жодного поста в зоні відпочинку «Морське».
Що стосується місць відпочинку, визначених на території Очаківського району, то з 29
рятувальних постів, передбачених рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, створено та функціонує лише 9, з 87 рятувальників, в наявності та
пройшли навчання 19. Видано 12 технічних звітів на обстеження 1081 м дна акваторії,
відведеної для купання з 6430 м необхідних. Наявні рятувальні пости укомплектовані не в
повному обсязі.
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. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, ДПРЧ:

2.1. Встановити контроль за станом виконання місцевими органам виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування «Плану заходів запобігання загибелі людей на водних
об’єктах Миколаївської області в літній період», затвердженого розпорядженням голови
облдержадміністрації від 13.11.2017 № 449-р, у разі необхідності надавати методичну допомогу.
Строк: до 20 липня 2019 року.
2.2. Звернути увагу на якість виконання та надання звітних матеріалів по окремому
дорученню від 18.02.2019 № В-22, а також своєчасного інформування (протягом 20 хв. з
моменту події) і направлення інформації про подію (протягом трьох годин з моменту події) по
окремому дорученню від 20.07.2018 № В-72.
Строк: відповідно до термінів, зазначених у дорученнях.
2.3. Про результатами проведеної роботи проінформувати рапортом до СТБ УЗНС з
наданням підтверджувальних матеріалів.
Строк: зі звітами за липень.
2.4. Для подальшого розроблення та впровадження методичних рекомендацій, за
результатами аналізу літнього оздоровчого сезону відпочинку, надати пропозиції щодо
інноваційних методів роботи в питаннях попередження загибелі людей на водних об’єктах до
СТБ УЗНС.
Строк: зі звітами за вересень.
3. Начальникам Березанського РС (Марцоха О.Ю.) та Очаківського МРС (Кучеренко
В.С.) вжити заходів щодо облаштування необхідної кількості рятувальних постів у визначених
місцях масового відпочинку людей на водних об’єктах на узбережжі Чорного моря.
Строк: до 20 липня 2019 року.
4. Начальникові Арбузинського РС (Петренко Д.С.), Казанківського РС (Кравцов О.С.) і
Кривоозерського РС (Іщенко М.С.) вжити невідкладних дієвих заходів щодо виконання місцеві
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходів з оснащення
визначених місць масового відпочинку, відповідно до «Правил охорони життя людей на водних
об’єктах України», затверджених наказом МВС України від 10.04.2017 № 301, зареєстрованого
в Мін'юсті України 04.05.2017 за № 566/30434.
Строк: до 20 липня 2019 року.
5. Начальнику Березанського РС (Марцоха О.Ю.) проінформувати місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та органи прокуратури шодо невиконання
вимог «Правил охорони життя людей на водних об’єктах України», затверджених наказом МВС
України від 10.04.2017 № 301, зареєстрованого в Мін'юсті України 04.05.2017 за № 566/30434, в
частині проведення обстеження й очищення від сторонніх предметів дна акваторії визначених
місць масового відпочинку людей на водних об’єктах, сертифікованими водолазними
підрозділами аварійно-рятувальної служби або спеціалізованими атестованими аварійнорятувальними службами.
Строк: до 20 липня 2019 року.
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м. Миколаїв

№ 10

Про стан реалізації державної кадрової
політики в системі ДСНС, дисципліни,
виховної та психопрофілактичної роботи,
проблемні питання роботи з персоналом
та шляхи їх вирішення
З метою підтримання постійної готовності підрозділів служби цивільного захисту до дій
за призначенням у 1 півріччі 2019 року вживались конкретні заходи щодо зниження плинності
кадрів та проводилася робота з 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 1558 чоловік, з них: старший та
середній начальницький склад – 420 одиниць; молодший начальницький та рядовий склад – 955
одиниць; працівники – 183 одиниці.
Станом на 30 червня 2019 року не укомплектованими залишаються 149 посад рядового і
начальницького складу та працівників, з них: старший та середній начальницький склад – 46
посад; молодший начальницький та рядовий склад – 95 посад; працівників – 8 посад.
Високий показник некомплекту залишається в 15, 25 ДПРЧ та АРЗ СП. В травні 2019
року в 15 ДПРЧ трапився кричущий випадок. Від правоохоронних органів надійшло
повідомлення, що диспетчер підрозділу Фомін Д.Д. підозрюється у вирощуванні та вживанні
наркотичних рослин, що підтверджено медичними висновками. На підставі наданої інформації
проведено службове розслідування. За результатами фактів Фомін Д.Д. звільнений за
систематичне невиконання умов контракту. Вказаний випадок свідчить про неякісний відбір
кадрів. В червні поточного року, відділом персоналу проведено службове розслідування
стосовно організації роботи щодо формування кадрового резерву у 15 ДПРЧ, де склався
значний некомплект вакантних посад, 24 відсотка посад тривалий час не укомплектовуються. В
резерві нового прийому кандидатів не має. За допущені недоліки притягнутий до
дисциплінарної відповідальності капітан служби цивільного захисту Петренюк С.О., заступник
начальника 15 ДПРЧ.
За перше півріччя 2019 року звільнені із служби цивільного захисту 36 співробітників, з
них з правом на пенсію 13 співробітників, 13 співробітників звільнені за систематичне
невиконання умов контракту (у 2018 році — 13 чол.). Не дивлячись на неодноразове
наголошення керівникам підрозділів, про якісний відбір кандидатів на службу, не допущення

прийому на службу «випадкових» осіб, на жаль, такі випадки продовжують мати місце в деяких
підрозділах. Так, 24 травня звільнений зі служби за негативними мотивами Соколик О.О.,
колишній водій 19 ДПРЧ, який прослужив після первинної підготовки 7 днів, 13 червня
звільнений зі служби за негативними мотивами Козаченко М.Г., колишній водій
4 ДПРЧ, який прослужив в підрозділі 9 місяців. Тому ще раз звертаю увагу на досконале
вивчення ділових та моральних якостей кандидатів на службу.
Протягом першого півріччя 2019 року прийняті на службу 40 співробітників, в тому числі
17 співробітників прибули після закінчення закладів вищої освіти ДСНС України. З метою
комплектування посад кваліфікованими кадрами розпочато первинну підготовку фахівців для
заміщення посад пожежних-рятувальників.
Сьогодні необхідно звернути увагу на відбір кандидатів на вакантні посади водіїв,
неукомплектованими залишаються 33 посади. Велика кількість вакантних посад негативно
впливає на психологічний клімат серед особового складу, що в свою чергу, призводить до
неготовності підрозділів до дій за призначенням.
Вкрай важливим напрямком роботи є забезпечення належного відбору кандидатів на
денну форму навчання до вищих закладів освіти ДСНС України.
План комплектування закладів вищої освіти на 2019 рік встановлений - 32 одиниці. До
керівництва підрозділів був доведений план відбору випускників ЗОШ області із розрахунку 1-2
кандидати на кожний підрозділ. Так з листопада 2018 року по червень 2019 року проведено ряд
агітаційних заходів, як в районах області, так і в м. Миколаєві, що дозволило виконати план
комплектування на 100 відсотків. Більш наполегливо працювали у поточному році по відбору
кандидатів у заклади вищої освіти на денну форму навчання підрозділи Новоодеського,
Первомайського, Вознесенського, Заводського районів та 1 ДПРЗ, які відібрали попередньо
від 3 до 7 кандидатів.
Разом з тим, із року в рік неналежно проводять професійно-орієнтаційну роботу щодо
відбору кандидатів на денну форму навчання в ЗВО співробітники підрозділів Веселинського
(ДПРЧ-11), Березнегуватського (ДПРЧ-9), Миколаївського (ДПРЧ-19), Новобузького
(ДПРЧ-20), Доманівського (ДПРЧ-14) районів, які на протязі 3-х років спромоглися відібрати
лише 1-2 кандидатів на навчання.
На теперішній час триває підготовка кандидатів на заочну форму навчання з числа наших
співробітників.
З метою більш ефективного виконання співробітниками службових завдань в підрозділи
направлено для вивчення та використання в повсякденній діяльності “Правила етичної
поведінки працівника ДСНС...”, на що неодноразово вказувалось в період посилених варіантів
та під час чергування на виборчих дільницях.
Щодо дотримання працівниками етичного кодексу, в тому числі керівниками підрозділів.
Так, до урядової «гарячої лінії» надійшло анонімне звернення з приводу підозри у нестатутних
відносинах між керівником 28 ДПРЧ та особовим складом. Зазначалась інформація щодо
вживання алкогольних напоїв керівником підрозділу на робочих місцях. За даною скаргою була
проведена всебічна перевірка, за результатами якої вказані факти не підтвердились. Але це не
вказує на те, що в підрозділі усе гаразд.
Проаналізувавши стан дисципліни за 1 півріччя 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. Виявлено випадок грубого порушення службової дисципліни, а саме
прибуття на службу у стані алкогольного сп'яніння колишнього командира відділення

17 ДПРЧ Логонюка А.О., якого за результатами службового розслідування звільнено зі служби
за негативними мотивами. В 4 ДПРЧ допущено випадок травмування співробітника при
виконанні службових обов’язків. В 14 ДПРЧ особовий склад на чолі із колишнім заступником
начальника частини Кузніченком Д.М., після проведення змагань у службовий час вживали
алкогольні напої в громадському місці м. Миколаєва та передав неправдиві дані про повернення
службового транспорту до підрозділу, чим порушив наказ Головного управління. Всі учасники
події були притягненні до відповідальності, а саме Гилко Р.А. - попередження про неповну
службову відповідність, Кузніченко Д.М. - звільнений з посади, Антюхов І.В. - сувора догана,
Ясько Д.А.- догана.
За порушення службової дисципліни в першому кварталі 2019 року проведено 79
службових розслідувань (у 2018 році - 88), на осіб рядового і начальницького складу та
працівників було накладено 78 дисциплінарних стягнень.
Найбільшу кількість притягнутих до дисциплінарної відповідальності співробітників з
початку року обліковано в 7, 14, 17 ДПРЧ.
На теперішній час 95 співробітників мають діючі дисциплінарні стягнення.
З метою оптимізації психопрофілактичної роботи та вивчення соціально-психологічного
клімату у поточному році організовано 26 виїздів до підрозділів області, визначено групу осіб,
які мають соціально-психологічні та особистісні труднощі, на даний час до якої включено 9
співробітників (з таких підрозділів як 6, 7, 8, 14, 16, 21, 23 та 28 ДПРЧ 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 1 півріччя 2019 року заохочені – 635 співробітників (45 % від загальної кількості
особового складу), в тому числі: відзнаками МВС України – 1 співробітник; правами голови
ДСНС України – 12 співробітників; керівниками органів державної влади та місцевого
самоврядування – 19 співробітників.
Актуальними питанням на 3 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 незалежності
України та Дня рятівника.
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
ВИРІШИЛА:

визначених

чинним

1. Інформацію начальника відділу персоналу полковника служби цивільного захисту
Чокова В.В. взяти до відома.

2. Начальникам МРВ(С), РВ(С), ДПРЧ, 1 ДПРЗ, АРЗ СП та ЧТС:
2.1. Забезпечити ефективне виконання завдань роботи з персоналом та нормативних
документів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Строк: протягом 3 кварталу 2019 року, постійно
2.2. 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 3 кварталу 2019 року, постійно.
2.3. 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 жовтня 2019 року.
2.4. 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»;
- «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»;
- «Огляду стану роботи з персоналом, дисципліни, соціально-гуманітарної та
психопрофілактичної роботи, дотримання правопорядку, результатів перевірок підпорядкованих
підрозділів за 1 півріччя 2019 року».
Строк: протягом 3 кварталу 2019 року, постійно.
2.5. Забезпечити належне дотримання співробітниками чинного законодавства та
професійної етики поведінки, в тому числі при несенні служби в посилених варіантах та по
забезпеченню безпеки громадян на виборчих дільницях в період проведення виборів народних
депутатів України.
Строк: липень 2019 року.
2.6. Забезпечити належну підготовку та проведення заходів до Дня незалежності України
та Дня рятівника.
Строк: 24 серпня та 17 вересня 2019 року.

Голова Колегії
генерал-майор служби
цивільного захисту

Максим ГРИЦАЄНКО

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
05 липня 2019 року

м. Миколаїв

№ 11

Про результати проведення обов’язкового
технічного контролю транспортних засобів
підпорядкованих підрозділів відповідно
до наказу ГУ ДСНС від 29.03.2018 № 166
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 581,
"Комплексного плану заходів по забезпеченню безаварійної експлуатації дорожніх транспортних
засобів і попередження випадків загибелі і дорожньо-транспортного травматизму на 2019 рік" та
наказу ГУ ДСНС від 28.03.2019 №192 «Про проведення обов'язкового технічного контроль
транспортних засобів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у 2019 році» у
підпорядкованих підрозділах службою безпеки дорожнього руху з 10 квітня 2019 року по 27
червня 2019 року організовано і проведено згідно графіку річний технічний контроль.
Під час проведення технічного контролю було перевірено відповідність типу, марки,
номерного знака, номерів шасі, кузова і двигуна із записом у технічному талоні транспортних
засобів, відповідність вимогам правил, норм і стандартів, що забезпечують безпеку дорожнього
руху, справність усіх вузлів і агрегатів, наявність водійського інструменту, передбаченого
стаціонарного обладнання в постах технічного обслуговування, спеціальних звукових і
світлових сигналів, кольорографічного забарвлення і написів згідно ДСТУ 3849-18.
При проведенні річного технічного контролю встановлено, що не дивлячись на те, що
більшість автомобілів відпрацювали свій моторесурс і термін експлуатації, вони знаходяться в
технічно справному, боєздатному стані і готові до виконання завдань за призначенням. Цьому
сприяло відповідальне відношення керівників підрозділів по забезпеченню надійної
експлуатації, постійної бойової готовності, якісного технічного обслуговування транспортних
засобів. Так, якісно на даний момент були підготовлені автомобілі до технічного контролю в
наступних підрозділах: 10 ДПРЧ та 12 ДПРЧ.
Але не зважаючи на це є ряд підрозділів де керівники підрозділів не приділяють належної
уваги технічному стану транспортних засобів, проведенню робіт технічного обслуговування, тому
транспортні засоби були не якісно підготовлені до проведення річного технічного контролю. Це такі
підрозділи як: 11 ДПРЧ та 1 ДПРЗ (25 ДПРЧ) міста Южноукраїнська. В ході перевірки у
вищезазначених підрозділах були виявленні неполадки, які суттєво впливають на безпеку
дорожнього руху та не забезпечують безаварійну експлуатацію дорожніх транспортних засобів.
З метою забезпечення подальшого виконання завдань,
законодавством, Колегія ГУ ДСНС України у Миколаївській області
ВИРІШИЛА:

визначених

чинним

1. Інформацію начальника служби безпеки дорожнього руху полковника служби
цивільного захисту Кабаєва С.А. взяти до відома.
2. Попередити начальників 11 ДПРЧ (Бабіч О.В.) та 25 ДПРЧ (Долінський В.А.) за
недбале та неякісне проведення технічного обслуговування (ТО-1, ТО-2, СТО) і підготовки
транспортних засобів до річного технічного контролю та попередити, що у разі невиправлення
ситуації в місячний термін будуть прийняті до дисциплінарної відповідальності.
3. Начальнику СБДР (Кабаєв С.А.) направити співробітника СБДР, у складі оперативномобільної групи, для перевірки усунення виявлених недоліків під час проведення річного
технічного
контролю
транспортних
засобів
та
якості
проведення
ТО.
За результатами перевірки доповісти керівництву Головного управління.
Строк: протягом 2019 року.
4. Начальникам РВ(С), МРВ(С), МС, ДПРЧ, 1 ДПРЗ, АРЗ СП:
4.1. Необхідно укомплектувати класи безпеки дорожнього руху та технічні посади згідно
з додатками наказу ДСНС від 27.06.2013 № 432.
Строк: до 01 вересня 2019 року.
4.2. Особисто та відповідальним особам за експлуатацію транспортних засобів у
підрозділах строго дотримуватися вимог наказу ДСНС від 27.06.2013 № 432 щодо перевірок
технічного стану транспортних засобів.
Строк: один раз у 10 днів, а також після проведення технічного обслуговування
автомобіля.
4.3. Провести закупівлю запасних частин, автошин, пально-мастильних матеріалів
необхідних для якісного проведення технічного обслуговування транспортних засобів у
підрозділах і безперебійного роботи пожежних автомобілів та пожежно-технічного обладнання.
Перелік для закупівлі ТМЦ погоджувати з ВРЗ.
Строк: протягом 2019 року.

Голова Колегії
генерал-майор служби
цивільного захисту

Максим ГРИЦАЄНКО

Головне управління ДСНС України
у Миколаївській області
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
05 липня 2019 року

м. Миколаїв

№ 12

Про надання платних послуг
підпорядкованими підрозділами
ГУ ДСНС
План надходження коштів від надання платних послуг підрозділами ГУ ДСНС станом на
01 липня 2019 року виконаний на 47 % (у 2018 році – 46,6 %), з урахуванням благодійної
допомоги і субвенцій на 64 % (у 2018 році – 53 %), по плану необхідно 50 %.
План надходження від надання платних послуг виконаний наступними підрозділами: 1
ДПРЧ – 63,8 %; 10 ДПРЧ – 62,2 %; 13 ДПРЧ – 55,5 %; 16 ДПРЧ – 99,1 %; 18 ДПРЧ – 53,4
%; 19 ДПРЧ – 55,6 %; 20 ДПРЧ – 55,7 %; 24 ДПРЧ – 53 %.
Найменші показники виконання плану від надання платних послуг в наступних
підрозділах: 8 ДПРЧ – 23,7%; 11 ДПРЧ – 33,7%; 12 ДПРЧ – 24,9%; 14 ДПРЧ – 29,8%;
17 ДПРЧ – 17%; 22 ДПРЧ – 24,8%.
План надходження від надання платних послуг (з урахуванням благодійної допомоги і
субвенцій з місцевого бюджету) виконаний більшістю підрозділів за винятком 8 ДПРЧ (23,7%),
11 ДПРЧ (33,7%), 14 ДПРЧ (33,6%), 17 ДПРЧ (34%).
Аналіз свідчить про зниження показників в підрозділах по зрівнянню з першим півріччям
2018 року: 8 ДПРЧ, з 41 % в 2018 році виконання плану знизилось на 24 %;
22 ДПРЧ, з 34 % в 2018 році виконання плану знизилось на 25 %. У 12, 14 і 17 ДПРЧ виконання
плану по зрівнянню з 2018 роком на тому ж рівні.
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
01.07.2019 надійшло в підрозділи на загальну суму 1`072`532 грн. Надходження благодійної
допомоги було в більшості підрозділів за винятком 8, 11, 12, 13, 15 ДПРЧ. Найбільші
надходження благодійної допомоги в 1, 3, 4, 5, 7, 23 ДПРЧ.
Ще одним з джерел наповнення спеціального фонду є надходження субвенцій з місцевого
бюджету на виконання цільових програм в відповідному районі. Станом на 01.07.2019 лише
шістьма підрозділами отримано субвенцій на загальну суму 900`585 грн.:
6 ДПРЧ – 40`585 грн.; 12 ДПРЧ – 175`000 грн.; 19 ДПРЧ – 350`000 грн.; 21 ДПРЧ – 235`000 грн.;
22 ДПРЧ – 60`000 грн.; 24 ДПРЧ – 60`000 грн.;
Також слід зазначити, що в деяких підрозділах станом на 01.07.2019 недостатні залишки
коштів на спеціальних рахунках: 17 ДПРЧ – 3`936 грн; 21 ДПРЧ – 6`736 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.), 14 ДПРЧ (Гилко
Р.А.), Казанківського РС (Кравцов О.С.) за неналежну організацію роботи щодо надання платних
послуг суворо попередити, що у разі невиправлення ситуації в місячний термін до них будуть
прийняті більш жорсткі заходи дисциплінарного впливу.
3. Начальникам районних відділів (секторів), 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.
4. Начальникам 14 ДПРЧ (Гилко Р.А.), Казанківського РС (Кравцов О.С.) доповісти про
виконання Плану надходження коштів від надання платних послуг за липень.
Строк: під час звітування за липень 2019 року.
5. Начальнику Березанського РС (Марцоха О.Ю.) доповісти про виконання Плану
надходження коштів від надання платних послуг за вересень.
Строк: під час звітування за вересень 2019 року.

Голова Колегії
генерал-майор служби
цивільного захисту

Максим ГРИЦАЄНКО

