ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ГУ ДСНС України
у Вінницькій області
полковник служби цивільного захисту
Р.Б.Шевчук

“____” ___________ 2016 року

ПЛАН
роботи Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на ІV-й квартал 2016 року
№
з/п

Зміст заходів

Термін
виконання

1

2

3

I.
1.1

1.2.
1.3.

Відповідальні за
контроль
та виконання
4

Заходи функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Андрущенко О.О.
Терентьєв Ю.В.
Василевський Є.В.
Участь у засіданнях Колегії ДСНС України.
У визначені Планом терміни Шевчук Р.Б.
Андрущенко О.О.
Організація та проведення засідань Колегії ГУ ДСНС
Щоквартально
Шевчук Р.Б.
України у Вінницькій області.
Андрущенко О.О.
Щоголєв Д.В.
Терентьєв Ю.В.
Сторожук О.В.
Організація виконання Плану роботи ГУ ДСНС України у
Вінницькій області.

Впродовж року

Відмітка
про
виконання
5

2
1
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2
Проведення нарад ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

3
Щовівторка

Участь у проведенні комплексних інспектувань та
За окремим графіком
контрольних
перевірок
територіальних
структурних
підрозділів Головного управління ДСНС України у
Вінницькій області.
Участь в комплексних та контрольних перевірках місцевих
За окремим графіком
органів виконавчої влади з питань реалізації заходів
державної політики у сфері цивільного захисту населення і
територій від НС, стану і організації роботи з питань
пожежної та техногенної безпеки, готовності органів
управління та сил реагування до дій при загрозі та виникненні
НС.
Підготовка пропозицій щодо розгляду питань в межах Згідно Плану роботи комісії
компетенції Головного управління ДСНС України у
ТЕБ та НС
Вінницькій області на обласній (міській) комісії з питань
ТЕБ та НС.
Організація:
Протягом ІV-го кварталу
уточнення обліку захисних споруд цивільного захисту,
споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів
(підвалів), які можуть бути використані для захисту
населення від факторів небезпеки;
доведення до населення місць розташування захисних
споруд цивільного захисту споруд подвійного призначення
та найпростіших укриттів.

4
Шевчук Р.Б.
Андрущенко О.О.
Терентьєв Ю.В.
Сторожук О.В.
Щоголєв Д.В.
Андрущенко О.О.
Терентьєв Ю.В.
Сторожук О.В.
Щоголєв Д.В.
Андрущенко О.О.
Терентьєв Ю.В.
Сторожук О.В.
Щоголєв Д.В.

Терентьєв Ю.В.
Сторожук О.В.
Василевський Є.В.
Терентьєв Ю.В.
Сторожук О.В.
Василевський Є.В.

5

3
1
1.9.

1.10
1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

2
Здійснення контролю щодо організації та стану навчання
працюючого персоналу до дій у разі виникнення аварійних
ситуацій, аварій, надзвичайних ситуацій, виконання планів
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту,
підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях
відповідно до вимог постанови постановою Кабінету
Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 “Про
затвердження Порядку здійснення навчання населення діям
у надзвичайних ситуаціях”.
Проведення аналізу надзвичайних ситуацій, які виникли
на території області, стану оперативного реагування на них.
Здійснення контролю за періодичністю проведення
спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань
цивільного захисту та ведення їх обліку.

3
Протягом ІV-го кварталу

Забезпечити
контроль за виконанням заходів,
передбачених в обласних програмах у сфері цивільного
захисту у 2016 році.
Налагодити взаємодію та взаємне інформування на
місцевому рівні з органами Державної архітектурнобудівельної інспекції щодо врахування вимог розділів ІТЗ
проектів будівництва при прийнятті об’єктів будівництва до
експлуатації.
Забезпечити своєчасне подання до ДСНС України
інформації відповідно до вимог Табеля термінових та
строкових донесень з питань цивільного захисту,
затвердженого наказом МНС України
від 11.10.2014
№ 578.
Прийняття участі в навчально-методичних зборах у
відповідності до Плану роботи Державної служби України з
надзвичайних ситуацій на 2016 рік.

Протягом ІV-го кварталу

Щомісячно до 5 числа

4
Сторожук О.В.
Василевський Є.В.

Протягом ІV-го кварталу

Сторожук О.В.
Василевський Є.В.
Сторожук О.В.
Василевський Є.В.
підрозділи ГУ ДСНС
області
Василевський Є.В.
підрозділи ГУ ДСНС
області
Василевський Є.В.

Протягом ІV-го кварталу

Василевський Є.В.

Протягом ІV-го кварталу

Василевський Є.В.

Протягом ІV-го кварталу

5

4
1
1.16

1.17
1.18

2
Виконання вимог розпорядження кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. N 269-р «Про затвердження плану
основних заходів цивільного захисту на 2016 рік» та «Плану
виконання ДСНС України основних заходів у сфері
цивільного захисту на 2016 рік» затвердженого наказом
ДСНС України від 22.04.2016р. № 197.
Прийняття участі у нарадах ГУ ДСНС України у Вінницькій
області
Участь в проведенні технічної інвентаризації захисних
споруд цивільного захисту на території області.
Участь у штабних (спеціальних) навчаннях (тренуваннях) з
територіальної оборони

IІ.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

3
Впродовж кварталу

Щовівторка
Впродовж кварталу

За планом Вінницького
обласного військового
комісаріату

4
Вінніченко Б.Б.
Відділ організації заходів
цивільного захисту.
Начальники секторів
районів (міст).

5

Вінніченко Б.Б.
Вінніченко Б.Б.
Відділ організації заходів
цивільного захисту.
Вінніченко Б.Б.
Відділ організації заходів
цивільного захисту.

Заходи запобігання надзвичайним ситуаціям, державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного
захисту
Участь у виконанні Плану основних заходів цивільного У визначені Планом терміни
захисту на 2016 рік
Участь у проведенні нарад ГУ ДСНС України у Вінницькій
Щовівторка
області
Участь в проведенні засідань колегії ГУ ДСНС України у
Вінницькій області
Здійснення заходів щодо дотримання законності під час
виконання службових обов’язків посадовими особами та
безумовного виконання вимог Закону України “Про
запобігання корупції»
Участь у проведенні комплексних інспектувань та
контрольних перевірок структурних підрозділів Головного
управління ДСНС України у Вінницькій області

Впродовж кварталу

Начальники відділів,
секторів
Міщук В.О.
Депешко О.М.
Куратори підрозділів
Міщук В.О.

Впродовж кварталу

Міщук В.О.
Депешко О.М.
Начальники відділів

За окремим графіком

Начальники відділів

5
1
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2
Участь в комплексних та контрольних перевірках місцевих
органів виконавчої влади з питань реалізації заходів
державної політики у сфері цивільного захисту населення і
територій від НС, стану і організації роботи з питань
пожежної та техногенної безпеки, готовності органів
управління та сил реагування до дій при загрозі та виникненні
НС (у відповідності до чинного законодавства)
Здійснення перевірок стану техногенної та пожежної
безпеки
хімічно
небезпечних
об’єктів
та
вибухопожежонебезпечних об’єктів
Проведення перевірки стану протипожежного захисту та
техногенної безпеки об’єктів, що належать суб’єктам
господарювання з високим ступенем ризику від
провадження господарської діяльності
Узагальнення та направлення до ДСНС звітних даних
відповідно до затверджених ДСНС України форм
Проведення перевірок стану пожежної та
техногенної безпеки об'єктів, що входять до сфери
управління міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади (відповідно Плану основних заходів у
сфері цивільного захисту у 2016 році).

3
За окремим графіком

За окремим графіком

За окремим планом

Щомісяця
За окремим графіком

до 15 жовтня
Українське державне підприємство поштового зв’язку
«Укрпошта»
Грудень
Забезпечення пожежної та техногенної безпеки місць
проведення:
- Новорічних та Різдвяних свят
Забезпечення реалізації заходів пожежної та техногенної
Впродовж осінньо-зимового
безпеки при підготовці об'єктів та населених пунктів до
періоду
роботи в осінньо-зимовий пожежонебезпечний період.
Щомісяця
Прийняття звітних даних про проведену роботу
структурними підрозділами Головного управління

4
Міщук В.О.
Депешко О.М.
Гладій М.В.

Депешко О.М.
Гладій М.В.
Міщенко А.В.
Депешко О.М.
Гладій М.В.
Міщенко А.В.
Начальники відділів.
секторів
Депешко О.М.

Мазур Є.В.
Депешко О.М.
Гикавчук Л.В.
Депешко О.М.
Гикавчук Л.В.
Працівники відділу ПБ

5

6
1
2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.
2.21.

2
3
Організація
та
проведення
семінарів-нарад
з
Під час прийому звітів
інспекторським складом з питань державного нагляду у
сфері пожежної безпеки
Постійно
Надання консультаційної допомоги з питань пожежної
безпеки громадянам, фізичним та юридичним особам.
Організація взаємодії із місцевими органами виконавчої
При необхідності
влади та територіальними підрозділами центральних органів
виконавчої влади стосовно підготовки (коригування)
спільних організаційно-розпорядчих документів щодо
забезпечення пожежної безпеки на території області
Контроль за виконанням постійно діючих довгострокових
Постійно
заходів щодо попередження травмування та загибелі людей
при виникненні надзвичайних ситуацій
Здійснення організаційної та практичної роботи щодо
Впродовж кварталу
проведення масово-роз'яснювальної роботи серед населення
з дотримання вимог правил безпеки життєдіяльності,
попередження пожеж, інших надзвичайних ситуацій,
загибелі та травмування на них людей
Підготовка пропозицій щодо розгляду питань в межах Згідно Плану роботи комісії
компетенції ВПБ УДН (К) Головного управління ДСНС
ТЕБ та НС
України у Вінницькій області на обласній (міській) комісії з
питань ТЕБ та НС.
Проведення організаційних заходів щодо створення
Впродовж кварталу
підрозділів МПК на території об’єднаних громад.
Здійснення перевірок районних підрозділів щодо
Впродовж кварталу
дотримання законності під час розгляду декларацій
відповідності об’єктів вимогам пожежної безпеки.

4
Депешко О.М.
працівники відділу ПБ
працівники відділу ПБ
Депешко О.М.
працівники відділу ПБ

Депешко О.М.
Кружільний Р.М.
Депешко О.М.
Кружільний Р.М.

Депешко О.М.
працівники відділу ПБ

Депешко О.М.
Олійник Р.М.
Депешко О.М.
Олійник Р.М.

5

7
1
2.22.

2.23.

2.24.

2.25.
2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2
Проведення комплексу організаційних і практичних
заходів щодо подальшого контролю за приведенням у
належний протипожежний та техногенний стан об’єктів
державної власності, що мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави (постанова Кабінету Міністрів
України від 04.03.2015 № 83 «Про затвердження переліку
об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення
для економіки і безпеки держави»), а також об’єктів їх
життєзабезпечення.
Проведення профілактичних заходів на території
населених пунктів області, направлених на недопущення
загибелі та травмування громадян під час виникнення пожеж
попередження загибелі людей на водоймах.
Відповідно
до
Закону України “Про звернення
громадян” в межах компетенції розглядати звернення та
скарги пов’язаних зі сферою діяльності відділу пожежної
безпеки.
Підготовка доповіді на засідання (наради) ГУ ДСНС
України у Вінницькій області
Надання
консультацій
працівникам
структурних
підрозділів щодо організації службової діяльності по
напрямку державного нагляду у сфері пожежної безпеки
Здійснення перевірок місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій щодо стану готовності
до виконання завдань за призначенням у складних умовах
осінньо-зимового періоду.
(у відповідності до чинного законодавства)
Здійснення контролю за впровадженням систем раннього
виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у
разі їх виникнення на об’єктах підвищеної небезпеки.
Здійснення контролю за забезпеченням працівників
підприємств засобами радіаційного та хімічного захисту.

3
За окремим планом

За окремими планами

4
Депешко О.М.
Дейнега Є.В.

Депешко О.М.
Гладій М.В.
Кружільний Р.М.

При надходжені

Депешко О.М.,
працівники відділу ПБ.

Впродовж кварталу

Депешко О.М.
Гикавчук Л.В.
Депешко О.М.,
працівники відділу ПБ.

Постійно

Гладій М.В.
працівники відділу ТБ
Жовтень
Гладій М.В.
Впродовж кварталу
Впродовж кварталу

Гладій М.В.
працівники відділу ТБ

5

8
1
2.30.

2.31.
2.32.
2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

2
3
Здійснення заходів щодо виконання вимог постанови
Протягом кварталу
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956
«Про ідентифікацію і декларування об'єктів підвищеної
небезпеки»
Підготовка матеріалів до засідання обласної комісії з питань Згідно плану роботи комісії
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Щомісячно
Прийняття звітних даних про проведену роботу від
структурних підрозділів
Організація та проведення семінарів-нарад з інспекторським
Під час прийому звітів
складом з питань державного нагляду у сфері цивільного
захисту та техногенної безпеки
Постійно
Надання консультаційної допомоги з питань цивільного
захисту та техногенної безпеки громадянам, фізичним та
юридичним особам.
Забезпечення розгляду технічних завдань та робочих
Протягом кварталу
проектів на улаштування систем і засобів протипожежного
захисту на об’єктах господарювання (Кодекс цивільного
захисту України, Закон України «Про регулювання
містобудівної діяльності»)
Підготовка та надання технічних умов до інженерного
Протягом кварталу
забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та
техногенної безпеки (наказ Міноборони від 14.11.2013
№ 771 «Про затвердження Правил надання технічних умов
до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо
пожежної та техногенної безпеки», зареєстрований в
Мін’юсті 22.11.2013 за № 1988/24520)
Проведення перевірок дотримання вимог норм та правил
пожежної та техногенної безпеки під час ведення
За окремим графіком
будівельно-монтажних робіт на об’єктах будівництва (у
відповідності до чинного законодавства).
Планування роботи щодо здійснення перевірок суб‘єктів
До 25-го числа останнього
горсподарювання на території області шляхом розроблення
місяця кварталу
квартальних план-графіків перевірок.

4
Гладій М.В.
працівники відділу ТБ

Гладій М.В.
працівники відділу ТБ
працівники відділу ТБ
Гладій М.В.
працівники відділу ТБ
Гладій М.В.
працівники відділу ТБ
Міщенко А.В.
Твердохліб Б.Ю.
Мазур Є.В.

Міщенко А.В.
Фаліштинський Є.М.

Міщенко А.В.
Фаліштинський Є.М.

Грицюк Б.В.

5

9
1
2.39.
2.40.

2.41.

2.42.

2.43.

2.44.

2.45.
2.46.

2
Проведення перевірок дотримання вимог норм та правил
пожежної та техногенної безпеки на закріплених об‘єктах.
Організація розгляду проектної та містобудівної
документації у частині її відповідності вимогам нормативноправовим актам з питань пожежної безпеки в межах наданих
повноважень.
Проведення консультацій представників проектних
організацій та замовників з питань пожежної безпеки при
новому
будівництві,
реконструкції
та
технічному
переоснащенні у разі надходження звернень.
Проведення перевірок стану організації службової
діяльності підпорядкованих органів державного нагляду
(контролю) з напрямків нормативно-технічної роботи,
активних та пасивних засобів протипожежного захисту.
Здійснення планових та позапланових перевірок
ліцензіатів щодо дотримання ними Ліцензійних умов.
Забезпечення висвітлення довідкової інформації щодо
діяльності територіального органу ДСНС з ліцензування
робіт та послуг протипожежного призначення, у тому числі
квартальних планів-графіків перевірок ліцензіатів і
результатів перевірок на офіційному веб-сайті ГУ ДСНС
України у Вінницькій області.
Направлення до ДСНС звітних даних щодо застосування
санкцій.
Здійснення контролю за станом адміністративно-правової
діяльності, дотриманням законності при застосуванні прав,
наданих органам державного нагляду у сфері пожежної та
техногенної безпеки, вжиття заходів щодо усунення
недоліків.

3
За окремим графіком

4
Грицюк Б.В.

Протягом кварталу

Міщенко А.В.
Фаліштинський Є.М.

Протягом кварталу

Міщенко А.В.
Фаліштинський Є.М.

За окремим планом

Міщенко А.В.
Грицюк Б.В.
Фаліштинський Є.М.

Згідно з графіком
затвердженим ДСНС

Протягом кварталу

Щомісячно до 5 числа

Міщенко А.В.
Гончарук О.М.
Твердохліб Б.Ю.
Міщенко А.В.
Гончарук О.М.

Дрозд О.В.
Дрозд О.В.

Впродовж кварталу

5

10
1
2.47.

2.48.

2.49.

2.50.

2.51.

2.52.

2.53.

2.54.
2.55.
2.56.

2
Проведення перевірок стану адміністративно-правової
діяльності, обліково-реєстраційної дисципліни, дотримання
законності при застосуванні прав, наданих органам
державного нагляду у сфері пожежної та техногенної
безпеки.
Опрацювання гарантійних зобов’язань та підготовка
рішень по винесеним постановам та приписами про
застосування запобіжних заходів.
Організація контролю за прийнятими рішеннями про
призупинення дій постанов та приписів про застосування
запобіжних заходів.
Підготовка огляду і рекомендацій про усунення
виявлених недоліків під час провадження у справах про
адміністративні правопорушення та направлення їх до
підпорядкованих підрозділів у районах.
Перевірка якості підготовки позовних заяв про вжиття
заходів реагування до суб’єктів господарювання.
Участь у судових засіданнях по питаннях застосування
заходів реагування, апеляційних скаргах (в межах
повноважень)
Участь в організації роботи з забезпечення приведення в
дію рішень суду про вжиття заходів реагування у вигляді
повного або часткового зупинення роботи підприємств,
об’єктів, окремих виробництв, цехів тощо ( в межах
повноважень).
Проведення роботи щодо статистичного обліку пожеж,
внесення даних до масиву карток обліку пожеж.
Організація роботи із забезпечення
проведення
розслідувань за фактами пожеж.
Проведення
аналізу
обстановки
з
пожежами,
інформаційних матеріалів з даного напрямку.

3

4
Дрозд О.В.

Щомісяця

Дрозд О.В.
Впродовж кварталу
Дрозд О.В.
Впродовж кварталу
Дрозд О.В.
30 грудня

Впродовж кварталу
Впродовж кварталу

Впродовж кварталу

Впродовж кварталу
Впродовж кварталу
Впродовж кварталу

Дрозд О.В.
Начальники відділів,
секторів
Дрозд О.В.
Начальники окремих
відділів, секторів
Дрозд О.В.
Начальники окремих
відділів, секторів

Дрозд О.В.
Щур М.В.
Дрозд О.В.
Щур М.В.
Дрозд О.В.
Щур М.В.

5

11
1
2.57.

2.58.

2.59.

2.60.

2.61.

2
Участь в перевірках стану реалізації заходів державної
політики у сфері цивільного захисту населення і територій
від НС техногенного та природного характеру, готовності
органів управління та сил реагування до дій при загрозі або
виникненні НС.
Контрольні перевірки:
Калинівський район
Участь у проведенні перевірок службової діяльності
підрозділів Головного управління ДСНС України у
Вінницькій області:
Контрольні перевірки:
Ямпільський район
Контроль за виконанням заходів Комплексного плану
організаційних та практичних заходів ГУ ДСНС України у
Вінницькій
області,
направлених на
забезпечення
техногенної та природної безпеки в осінньо-зимовий період
2016 – 2017 років
Організація контролю за врахуванням вимог раніше виданих
завдань на розроблення розділу інженерно – технічних
заходів цивільного захисту при проектуванні та будівництві
суб’єктів господарювання.
Проведення аналізу надзвичайних ситуацій, які виникли на
території області, стану оперативного реагування на них.

3

4
Вінніченко Б.Б.
Відділ організації заходів
цивільного захисту.

жовтень
Вінніченко Б.Б.
Відділ організації заходів
цивільного захисту.
жовтень
Впродовж кварталу

Вінніченко Б.Б.
Відділ організації заходів
цивільного захисту.

Впродовж кварталу

Вінніченко Б.Б.
Відділ організації заходів
цивільного захисту.

Щомісячно до 05 числа

Вінніченко Б.Б.
Відділ організації заходів
цивільного захисту.
Вінніченко Б.Б.
Відділ організації заходів
цивільного захисту.
Вінніченко Б.Б.
Відділ організації заходів
цивільного захисту.

2.62

Організація обліку підприємств (установ, організацій),
розташованих у зонах можливого хімічного забруднення.

Впродовж кварталу

2.63

Впровадження дієвого контролю за станом забезпечення
населення засобами радіаційного і хімічного захисту, зокрема
персоналу хімічно-небезпечних об’єктів та працівників
підприємств, що знаходяться в зонах можливого хімічного
забруднення.

Впродовж кварталу

5

12
1
2.64

ІІІ.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

2
Надання звітів до ДСНС України згідно Табеля термінових та
строкових донесень з питань цивільного захисту.

3
Впродовж кварталу

4
Вінніченко Б.Б.
Відділ організації заходів
цивільного захисту.

Підготовка та підвищення готовності органів та підрозділів цивільного захисту до дій за призначенням
Організація контролю за готовністю чергових сил
пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у
Вінницькій області
Здійснення комплексу організаційних та практичних
заходів з метою запобігання та реагування на надзвичайні
ситуації, пов’язані із:
загрозами осінньо-зимового періоду;
пропуском льодоходу, повені та паводків;
пожежами в природних екосистемах;
загрозою або вчиненням терористичного акту
Організація заходів із:
підвищення оперативної готовності та забезпечення
реагування на надзвичайні ситуації на об’єктах
життєзабезпечення з проведенням командно-штабного
навчання і розгортанням пересувного пункту управління та
життєзабезпечення;
відпрацювання спільних дій щодо організації гасіння
пожеж у природних екосистемах з проведенням тактичних
навчань
Організація заходів з підвищення оперативної готовності
та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації у період
святкування державних та релігійних свят
Виконання Плану заходів ДСНС з реалізації завдань,
визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від
11 липня 2013 року №547-р “Про затвердження Плану
заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом”
(наказ ДСНС від 23.09.2013 №619)

За планом проведення
раптових перевірок

впродовж року

Бабкін А.В.
співробітники відділу

Бабкін А.В.
співробітники відділу

Впродовж року
Бабкін А.В.
співробітники відділу

Впродовж року

Бабкін А.В.
співробітники відділу

Впродовж року

Бабкін А.В.
співробітники відділу

5

13
1
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

2
Підготовка та надання до ДСНС інформації стосовно:
участі у заходах з антитерористичної діяльності та
державної охорони відповідно до наказу ДСНС від
11.10.2014 № 578 (форми 2/АТЦ та 2/УДО);

3

Щомісяця до
5 числа, наступного за
звітним

виконання Плану заходів ДСНС з реалізації завдань,
визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від
11 липня 2013 року №547-р “Про затвердження Плану
заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом”
(наказ ДСНС від 23.09.2013 №619)
Проведення перевірок стану організації внутрішньої,
гарнізонної та караульної служб у підпорядкованих
За окремим гпланом
підрозділах
Забезпечення підготовки та участі кінологічного
розрахунку АРЗ СП у щорічній атестації кінологічних
розрахунків підрозділів ДСНС за міжнародними правилами
Впродовж року
на базі Міжрегіонального центру швидкого реагування (м.
Ромни)
Направлення
осіб
рядового
та
молодшого
начальницького складу підпорядкованих підрозділів на
Відповідно до Планупрофесійно-технічне навчання, перепідготовку, підвищення рознарядки, затвердженої
кваліфікації та курси цільового призначення до навчальних
наказом ДСНС
закладів цивільного захисту
Організація службової підготовки з рядовим і
начальницьким складом ГУ ДСНС України у Вінницькій Впродовж навчального року
області і підпорядкованих підрозділів
Виконання заходів, передбачених Планом-календарем
спільних заходів ДСНС України та Федерації пожежноЗгідно окремого графіка
прикладного спорту України на 2016 рік.
Підготовка та надання звітних матеріалів до ДСНС
Березень-грудень
України відомостей щодо забезпечення протипожежного
захисту лісів та сільгоспугідь.

4

Бабкін А.В.
співробітники відділу

Бабкін А.В.
співробітники відділу

Бабкін А.В.
співробітники відділу

Бабкін А.В.
співробітники відділу

Бабкін А.В.
співробітники відділу
Бабкін А.В.
співробітники відділу
Бабкін А.В.
співробітники відділу

5

14
1
3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.
3.21.
3.22.

3.23.

2
Організація та проведення прийому заліків від
керівного начальницького складу підрозділів області на
право самостійного виїзду на чолі караулу на пожежі та
надзвичайні ситуації.
Підготовка та надання до ДСНС квартальних, піврічних
звітних матеріалів з напрямку організації служби та
оперативного реагування на НС.
Здійснення заходів щодо проведення ротації особового
складу Головного управління, який виконує завдання на
тимчасово-окупованій території.
Здійснення збору та обробка оперативної інформації про
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру, подій, пожеж та участь в
організації першочергових заходів щодо реагування на них.
Підготовка та надання до ДСНС України статистичних
даних про основні показники роботи пожежно-рятувальних
підрозділів, за формою 2/ПЖГ
Підготовка та надання до ДСНС України звіту про залучення
підрозділів ГУ ДСНС України у Вінницькій області до
виконання завдань за призначенням, за формою 2/ОД
Перевірка готовості до дій за призначенням чергових
караулів оперативно-рятувальних підрозділів Вінницького
міського гарнізону цивільного захисту.
Перевірка несення служби черговими змінами ОКЦ та стану
утримання таємної документації.
Інструктаж чергових змін ОКЦ при заступанні на
чергування.

3

4

Протягом року

Бабкін А.В.
співробітники відділу

Квітень, липень,
жовтень

Бабкін А.В.
співробітники відділу

Впродовж року

Бабкін А.В.
співробітники відділу

Новак Р.В.,
заступники начальника ОКЦ,
начальники чергових змін

цілодобово

Новак Р.В.,
заступники начальника ОКЦ,
начальники чергових змін
Новак Р.В.,
заступники начальника ОКЦ,
начальники чергових змін
Новак Р.В.,
заступники начальника ОКЦ,
начальники чергових змін
Новак Р.В.,
заступники начальника ОКЦ
Новак Р.В.

Новак Р.В.,
Підготовка матеріалів про оперативну обстановку в області
заступники начальника ОКЦ,
керівництву ГУ ДСНС у Вінницькій області
начальники чергових змін
Новак Р.В.,
Організація та проведення тренування з доведенням до
начальники чергових змін
підрозділів області учбово-тренувального сигналу
ОКЦ

щомісячно
до 02 числа
щомісячно
до 05 числа
цілодобово
(за окремим планом)
щотижнево
щоденно
щоденно

щомісячно

5
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3.24.

2
Підготовка аналізу стану оперативної обстановки на
території Вінницької області по місячно протягом кварталу
2016 року.

3.25.
Підготовка довідки про проведену роботу працівниками
ОКЦ по місячно протягом кварталу 2016 року.
3.26.

3.27.
3.28.
3.29.
3.30.

3.31.
3.32.

3.33.
3.34.

Проведення раптових тренувань з питань оперативного
інформування із підрозділами області.

Проведення фізичної підготовки з особовим складом ОКЦ.
Підведення підсумків службової діяльності ОКЦ за минулий
місяць.
Організувати та провести заняття на свіжому повітрі з
газодимозахисниками головного управління та ОКЦ.
Організувати та провести заняття в димокамері з
газодимозахисниками головного управління та ОКЦ.

3
Новак Р.В.,
заступники начальника ОКЦ,
начальники чергових змін
ОКЦ
Новак Р.В.,
заступники начальника ОКЦ,
начальники чергових змін
ОКЦ
Новак Р.В.,
заступники начальника ОКЦ,
начальники чергових змін
ОКЦ
Новак Р.В.,
заступники начальника ОКЦ
Новак Р.В.,
заступники начальника ОКЦ
Червоняк О.В.
Рябіщук Р.М.
Червоняк О.В.
Рябіщук Р.М.

Здійснити уточнення плану оповіщення особового складу
Новак Р.В.,
головного управління
заступники начальника ОКЦ
Організувати
здачу
звітних
матеріалів
пожежнорятувальними підрозділами області по результатах
Цебрик А.М., Савчук С.А.
проведення осінньо-зимової перевірки стану утримання
протипожежного водопостачання населених пунктів області.
Відкоригувати та погодити Плани взаємодії з оперативно- Педосенко В.В., Назаренко
рятувальними підрозділами сусідніх областей.
Д.В.
Проведення
тактико-спеціальних навчань
на
ТРЦ Педосенко В.В., Назаренко
«Анастасія» за адресою : м. Вінниця вул. Пирогова,39.
Д.В

4
щомісячно
до 05 числа

щомісячно
до 05 числа

протягом кварталу
щомісячно (понеділок,
четвер)
щомісячно
(2 понеділок місяця)
2 рази в квартал
1 раз в квартал
3 тиждень останнього
місяця кварталу
жовтень

жовтень
жовтень
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3.35.

3.36.

3.37.

3.38.
3.39.

3.40.

3.41.

3.42.
3.43.

3.44.

3.45.

2
На основі звітних матеріалів пожежно-рятувальних
підрозділів області скласти аналіз стану утримання джерел
протипожежного
водопостачання
населених пунктів
Вінницької області.
Підготувати інформації по результатах осінньо-зимової
перевірки стану утримання джерел протипожежного
водопостачання населених пунктів області та направити їх
голові обласної комісії з питань ТЕБ та НС, директору
Департаменту
ЖКГ
області,
начальнику
КП
“Вінницяоблводоканал”, прокурору області.
Підготувати звітні матеріали до ДСНС України про стан
утримання протипожежного водопостачання в області за
2016 рік.
Провести випробування спорядження ОКЦ та ПТО штабного
автомобіля.
Організувати відпрацювання та надання підрозділами
області графіків випробувань ПТО та електрозахисних
засобів.
Провести аналіз стану по випробуванню ПТО та
електрозахисних
засобів
пожежно-рятувальними
підрозділами Вінницької області за 2016 рік.
Провести аналіз стану складання та коригування документів
оперативного реагування за перший квартал 2016-2017
навчального року.
Скласти огляд стану газодимозахисної служби області.

3

4

Цебрик А.М., Савчук С.А.

листопад

Цебрик А.М., Савчук С.А.

листопад

Цебрик А.М., Савчук С.А.

грудень

Макарук І.І.
Костюк І.С.

грудень

Макарук І.І.
Костюк І.С.

грудень

Макарук І.І.
Костюк І.С.

грудень

Педосенко В.В. Назаренко
Д.В.

грудень

Червоняк О.В.
Рябіщук Р.М.

щоквартально, до15 числа
наступного місяця

Перевірка підрозділів області з наданням практичної
Червоняк О.В.
допомоги та проведенням занять з напрямку організації
Рябіщук Р.М.
газодимозахисної служби.
Проведення тактико-спеціальних навчань на Вінницький
Червоняк О.В.
спирт завод «Подділляспирт» за адресою: м. Вінниця вул.
Рябіщук Р.М.
Брацлавська,59
Організувати та провести стажування в ОКЦ начальницького Педосенко В.В., Назаренко
складу оперативно-рятувальних підрозділів області.
Д.В.

протягом кварталу

листопад
згідно графіку
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3.46.

3.47.

3.48.
ІV.

2
3
Організувати перевірку оперативних планів пожежогасіння,
Педосенко В.В., Назаренко
які надходять до ОКЦ від оперативно-рятувальних
Д.В.
підрозділів області.
Провести пожежно-тактичні заняття та навчання з
оперативно-рятувальними підрозділами
гарнізону м.
Чергові зміни ОКЦ
Вінниці.
Участь в проведенні раптових тренувань з питань Новак Р.В., чергові зміни
оперативного інформування з черговими змінами ОКЦ.
ОКЦ

4
протягом кварталу

згідно графіку
протягом кварталу

Робота з персоналом та підготовка кадрів

4.1. Організація проведення заходів щодо обліку кадрів
4.2. Здійснення контролю за дотримання термінів присвоєння
чергових звань та правильністю оформлення документів
4.3. Узагальнення відомостей щодо штатної чисельності,
якісного складу та укомплектованості підрозділів, руху
кадрів за відповідний місяць кварталу за формами №
1/КАДР,№ 2/КАДР)
4.4. Підготовка та подача до ДСНС України довідки про штатну
чисельність особового складу за формою №1/ОШР
4.5. Підготовка та подача до ДСНС України довідки щодо
кількості підрозділів за формою № 2/ОШР
4.6. Здійснення заходів щодо кадрового забезпечення на
виконання Закону України «Про очищення влади»
4.7. Забезпечення роботи атестаційної комісії Головного
правління ДСНС України у Вінницькій області
4.8. Забезпечення роботи профорієнтаційної комісії Головного
управління ДСНС України у Вінницькій області
4.9. Організація та проведення стажування курсантів (слухачів,
студентів) вищих навчальних закладів цивільного захисту
України, ВПУ ЛДУ БЖД, навчального центру ОРС, які
направлені в область для проходження навчальної практики
(стажування)

Впродовж кварталу
Впродовж кварталу

Свінціцький Є.С.
Свінціцький Є.С.

Щомісяця до 05 числа
наступного місяця

Свінціцький Є.С.

Щокварталу до 05 числа
наступного місяця
Щокварталу до 05 числа
наступного місяця
Впродовж кварталу

Свінціцький Є.С.

Впродовж кварталу

Свінціцький Є.С.

Впродовж кварталу

Свінціцький Є.С.

Свінціцький Є.С.
Свінціцький Є.С.

Відповідно до графіків НЗ, Терентьєв Ю.В.
впродовж кварталу
Сторожук О.В.
Свінціцький Є.С.
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4.10. Направлення осіб рядового і молодшого начальницького
складу підпорядкованих підрозділів на професійно-технічне
навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та курси
цільового призначення до навчальних закладів цивільного
захисту
4.11. Організація роботи з формування резерву служби
цивільного захисту
4.12. Відпрацювання, затвердження, введення в дію нових та
внесення змін до існуючих штатів організаційних структур
ДСНС України, підготовка відповідних наказів
4.13. Організація та практичне забезпечення надання особовому
складу Головного управління ДСНС України у Вінницькій
області чергових, короткострокових, додаткових, соціальних
та інших передбачених чинним законодавством відпусток
4.14. Підготовка матеріалів пенсійного забезпечення осіб
рядового,
начальницького
складу
згідно
чинного
законодавства
4.15. Обчислення стажу роботи та вислуги років, здійснення
контролю за встановленням надбавок за вислугу років
4.16. Підготовка матеріалів до ДСНС України щодо переміщення,
звільнення, призначення на посади
4.17. Підготовка та направлення до Центру психологічного
забезпечення підрозділів ОРС ЦЗ Управління забезпечення
ОРС ЦЗ ДСНС України звіту служби психологічного
забезпечення та інформації про вжиті заходи щодо
профілактики передсуїцидальної поведінки серед особового
складу підпорядкованих підрозділів за 4 квартали 2016 року.
4.18. Поновлення інформаційного стенду «Психологічна служба
інформує».
4.19. Проведення
вивчення
та
професійно-психологічної
діагностики кандидатів на службу в підпорядковані
підрозділи області.
4.20. Проведення
поглибленого
психологічного
вивчення
кандидатів на керівні посади.

3
Відповідно до
Плану – рознарядки,
затвердженої
наказом ДСНС
За окремим планом

4
Терентьєв Ю.В.
Бабкін А.В.
Свінціцький Є.С.

По мірі необхідності
впродовж кварталу

Шевчук Р.Б.
Свінціцький Є.С.
Шевчук Р.Б.
Свінціцький Є.С.

Впродовж кварталу

Свінціцький Є.С.

Впродовж кварталу

Свінціцький Є.С.

Впродовж кварталу

Свінціцький Є.С.

По мірі необхідності
Впродовж кварталу
До 01 січня 2017 року

Свінціцький Є.С.

1 раз впродовж кварталу

Коритчук Н.Д.

Постійно

Коритчук Н.Д.

По мірі необхідності.
Впродовж кварталу

Коритчук Н.Д.

Свінціцький Є.С.
Коритчук Н.Д.
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4.21. Вивчення та аналіз соціально-психологічного клімату в Згідно окремого графіку
колективах підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС.
4.22. Проведення психодіагностичної, психопрофілактичної та Впродовж кварталу
психокорекційної роботи з особовим складом, включеним до
“групи посиленої психологічної уваги”.
4.23. Ведення соціального паспорту Головного управління
Впродовж кварталу
4.24. Забезпечення, в межах компетенції, правового і соціального Впродовж кварталу
захисту, соціальної підтримки особового складу, ветеранів та
членів їх сімей, співпраця з цих питань з відповідними
державними органами та громадськими організаціями

4
Коритчук Н.Д.
Коритчук Н.Д.

Свінціцький Є.С.
Коритчук Н.Д.
Свінціцький Є.С.
Коритчук Н.Д.

4.25. Організація
ефективного
проведення
заходів
з Впродовж кварталу
інформаційно-пропагандистського забезпечення, відповідно
до вимог Положення про інформаційно-пропагандистське
забезпечення роботи з особами рядового і начальницького
складу та працівниками органів і підрозділів цивільного
захисту

Свінціцький Є.С.
Коритчук Н.Д.

4.26. Організація та систематичне проведення гуманітарної Згідно окремих розкладів
підготовки з різними категоріями особового складу

Свінціцький Є.С.
Коритчук Н.Д.

4.27. Ведення історичного формуляру Головного управління.

Свінціцький Є.С.
Коритчук Н.Д.
Свінціцький Є.С.
Коритчук Н.Д.

Впродовж кварталу

4.28. Виконання
«Комплексного
плану
заходів
щодо Постійно
попередження правопорушень за участю особового складу,
зміцнення дисципліни, збереження життя та здоров’я
персоналу» на 2016 рік
4.29. Ведення обліку правопорушень, подій та грубих Постійно
дисциплінарних проступків, відповідно до встановлених
форм (наказ МНС України від 30.01.2012 року № 85)

Свінціцький Є.С.
Коритчук Н.Д.
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4.30. Проведення службових розслідувань стосовно порушень По мірі необхідності.
Свінціцький Є.С.
особами рядового і начальницького складу службової Впродовж кварталу
Коритчук Н.Д.
дисципліни за Інструкцією, встановленою наказом МНС
України від 05.05.2015 № 515 "Про затвердження Інструкції
про порядок проведення службових розслідувань в органах і
підрозділах цивільного захисту".
4.31. Контроль за станом дисципліни та законності у Постійно
Свінціцький Є.С.
підпорядкованих підрозділах, систематичне проведення його
Коритчук Н.Д.
аналізу та підбиття підсумків службової діяльності .
4.32. Підготовка та направлення до Центру соціально- До 05 січня 2017 року
Свінціцький Є.С.
гуманітарної роботи та психологічного забезпечення
Коритчук Н.Д.
Управління забезпечення ОРС ЦЗ звіту про стан дисципліни
і законності за 4 квартал 2016 року.
4.33. Підготовка та направлення до підпорядкованих підрозділів До 15 грудня 2016 року
Свінціцький Є.С.
огляду стану роботи із зміцнення дисципліни, дотримання
Коритчук Н.Д.
правопорядку та результатів перевірок підпорядкованих
підрозділів
V.
Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
5.1.
Координація роботи по супроводженню проектів
протягом кварталу
Андрущенко О.О.
нормативно-правових актів сфери компетенції ДСНС
Хомін М.В.
України, у разі направлення Кабінетом Міністрів України на
погодження до облдержадміністрації, проектів розпоряджень
(доручень) голови облдержадміністрації та рішень (програм)
обласної, районних Рад, розроблених ГУ ДСНС України у
Вінницькій області і поданих на розгляд.
5.2.
Проведення цільових перевірок з питань планування та
протягом кварталу
Хомін М.В.
організації роботи, виконавської дисципліни, ведення
діловодства та архівної справи, розгляду звернень громадян
та дотримання вимог Закону України “Про доступ до
публічної інформації” в органах та підрозділів ДСНС
України.
5.3.
Організація виконання Закону України “Про доступ до
протягом кварталу
Хомін М.В.
публічної інформації” та забезпечення своєчасного розгляду
інформаційних запитів.
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1
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

VI.
6.1.

2
3
4
Організація виконання Закону України “Про звернення
протягом кварталу
Хомін М.В.
громадян”, прийому
громадян з особистих питань,
пов’язаних зі сферою діяльності ДСНС України.
Взаємодія у плануванні сил і засобів територіальних
протягом кварталу
Кравець Н.В.
органів охорони здоров’я, служби медицини катастроф, які
залучаються до ліквідації медико-санітарних наслідків НС.
Участь у заходах щодо організації медичного та
протягом 4-го кварталу
Кравець Н.В.
санітарно-протиепідемічного забезпечення постраждалого
населення та оперативно-рятувальних формувань при НС
техногенного, природного характеру, терористичних
проявах, навчаннях.
Методичне керівництво і контроль за створенням,
протягом 4-го кварталу
Кравець Н.В.
зберіганням і використанням резервів лікарських засобів,
виробів медичного призначення для запобігання і ліквідації
НС.
Взаємодія з Держпродспожив службою області,
протягом 4-го кварталу
Кравець Н.В.
територіальними органами ветеринарної медицини, контроль
за готовністю сил і засобів територіальної мережі
спостереження і лабораторного контролю.
Контроль за повнотою лікувально-оздоровчих заходів, протягом 4-го кварталу
Кравець Н.В.
своєчасністю проведення медичних обстежень особового
складу підрозділів, у тому числі лікарсько-експертних.
Взаємодія з територіальними органами охорони
протягом 4-го кварталу
Кравець Н.В.
здоров’я їх медичними закладами та установами, в тому
числі інших міністерств і відомств, з питань лікувальнопрофілактичної, санітарно-гігієнічної та протиепідемічної
роботи.
Робота із засобами масової інформації та комунікацією з громадськістю
Забезпечення ефективної взаємодії із засобами масової
протягом кварталу
Кутовий О.В.
інформації та підтримання діалогових відносин з
громадськістю. Організація оперативного реагування на
запити працівників ЗМІ щодо надання відповідної
інформації.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

2
Створення та реалізація тематичних медіа-планів та
проектів, забезпечення оприлюднення в пресі та на каналах
телебачення і радіомовлення інформаційних та проблемних
матеріалів, підготовлених ГУ ДСНС України у Вінницькій
області та його структурними підрозділами.
Здійснення постійного контролю за виконанням постійно
діючих довгострокових організаційних заходів щодо
попередження травмування та загибелі людей при
виникненні надзвичайних ситуацій, а також плану
роз’яснювальної роботи серед населення щодо заходів
безпеки та правил поведінки при виявленні
вибухонебезпечних предметів на 2016 рік.
Забезпечити моніторинг виходу матеріалів у місцевих,
обласних та центральних ЗМІ, а також постійне
інформування особового складу підрозділів ГУ ДСНС
України у Вінницькій області на місцях про дату та час
висвітлення діяльності Служби «101».
Забезпечити відео та фото фіксацію з місць надзвичайних
подій, їх висвітлення на каналах обласного, центрального
телебачення та в друкованій пресі.
Створення і поширення зовнішньої та внутрішньої
соціальної реклами, використання з цією метою власних
конструкцій рекламоносіїв.
Забезпечення безперебійного наповнювання оперативною
інформацією власного веб-сайту ГУ ДСНС та надання
інформації про діяльність оперативно-рятувальної служби
області для постановки на офіційний веб-сайт ДСНС
України.
Підготовка та забезпечення спільно з Вінницькою обласною
філією НТКУ «Вінтера» безперебійного виходу в ефір
телевізійної програми «Безпека життя. Мить істини».
Підготовка та випуск в ефір ТРК «Місто над Бугом»
відомчої радіопрограми
«Чергова частина».

3
протягом кварталу

4
Скришевська О.Є.

постійно

Кутовий О.В.,
Скришевська О.Є.

постійно

Брунь І.М.

згідно окремого
графіку
чергування
постійно

особовий склад відділу

щоденно

особовий склад відділу

щотижня

Кутовий О.В.

щотижня

Скришевська О.Є.

Кутовий О.В.,
Рачик Д.І.
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6.10.

6.11.

6.12.

2
Забезпечення ефективного використання у процесі
інформування населення та популяризації роботи
оперативно-рятувальної служби власного каналу ГУ ДСНС
у WEB-ресурсі «Youtube», а також соціальних мереж
«Facebook» та «Twitter».
Підготовка до ДСНС України щомісячних та квартальних
звітів з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю.

3
щоденно

4
особовий склад відділу

до 5 числа щомісяця

особовий склад відділу
згідно закріплених
напрямків
Курінна І.В.

Організація проведення Тижня знань з основ безпеки
жовтень-листопад
життєдіяльності у загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладах.
6.13. Підготовка до проведення Всеукраїнської громадської акції
грудень
особовий склад відділу
«Запобігти. Врятувати.Допомгти»
6.14. Організувати передплату друкованих видань на 2016 рік
грудень
Кутовий О.В.
VІI.
Організаційно-управлінські та інші заходи, що забезпечують виконання покладених завдань та функцій
7.1.
Організація роботи зі зверненнями громадян з особистих
протягом кварталу
Хомін М.В.
питань, пов’язаних зі сферою діяльності ГУ ДСНС України у
Вінницькій області
7.2.
Організація та проведення прийому громадян з особистих
Впродовж кварталу
Андрущенко О.О.
питань, пов’язаних зі сферою діяльності
згідно графіків особистого Щоголєв Д.В.
прийому керівництвом
Терентьєв Ю.В.
ГУ ДСНС України у
Сторожук О.В.
Вінницькій області
Хомін М.В.
7.3.
Здійснення заходів щодо дотримання законності під час
протягом кварталу
Андрущенко О.О.
виконання службових обов’язків посадовими особами та
Щоголєв Д.В.
безумовного виконання вимог Закону України “Про боротьбу
Терентьєв Ю.В.
з корупцією»
Сторожук О.В.
Дремлюга О.В.
7.4.
Організація претензійної та позовної роботи, здійснення
Постійно
Тлока С.В.
контролю за її проведенням
7.5.
Надання роз’яснень працівникам ГУ ДСНС України у
Постійно
Тлока С.В.
Вінницькій області та структурним підрозділам щодо
застосування чинного законодавства
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7.6.

7.7.
7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.
7.15.
7.16.

2
Юридична експертиза проектів наказів ГУ ДСНС України у
Вінницькій області та документів, що подаються на підпис
керівництву
Перевірка на відповідність чинному законодавству
господарських договорів та угод
Проведення перевірки стану організації правової роботи в
ДПРЗ-2 та АРЗ СП ГУ ДСНС України у Вінницькій області
Подання до Головного територіального управління юстиції у
Вінницькій області звіту про прийняті протягом місяця
накази ГУ ДСНС України у Вінницькій області
Проведення заходів, направлених на попередження фактів
корупційних діянь в підрозділах ГУ ДСНС України у
Вінницькій області

Контроль за виконанням підрозділами області
Плану
основних заходів, спрямованих на підвищення ефективності
роботи з питань охорони праці на 2016 рік.
Участь у перевірках стану охорони праці в підпорядкованих
підрозділах області в складі комісії ГУ ДСНС під час
комплексних та контрольних інспектувань, надання
методичної допомоги з питань охорони праці.
Здійснення заходів з енергозбереження і забезпечення
скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії.
Подання оперативної, місячної, та квартальної фінансової
звітності до ДСНС України
Планування попередніх показників до проекту Державного
бюджету на 2017 рік
Реалізація заходів щодо організації виконання Державного
бюджету України на 2016 рік та інших нормативно-правових
документів. Здійснення контролю за цільовим використанням
бюджетних коштів.

3
Постійно

4
Тлока С.В.

Постійно

Тлока С.В.

Жовтень-листопад 2016

Тлока С.В.
Тлока С.В.

щомісяця до 5 числа
Протягом кварталу

Андрущенко О.О.
Щоголєв Д.В.
Терентьєв Ю.В.
Сторожук О.В.
Дремлюга О.В.

Впродовж кварталу

Галайда О.В.

за окремим графіком
ГУ ДСНС

Галайда О.В.

Впродовж року

Впродовж кварталу
У визначений термін
ДСНС України
Впродовж кварталу

Щоголєв Д.В.
Бондаренко Є.М.
Гунько Н.В.
Гунько Н.В.
Гунько Н.В.
Бондаренко Є.М.
Андрущенко О.О.
Гунько Н.В.
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1
7.17.
7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

2
Дотримання законодавства при здійсненні процедури
закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти
Здійснення вибіркових перевірок стану збереження
товарно-матеріальних
цінностей
в
підпорядкованих
підрозділах, проведення аналізу використання, списання ОЗ
та запасів ТМЦ.
Забезпечення обов’язкової перевірки якості та повноти
наданих послуг, виконаних робіт та посилення контролю за їх
виконанням згідно Постанови КМУ від 26.10.2011 №1102
Подання оперативної, місячної та квартальної звітності до
ДСНС України

Здійснення контролю за списанням матеріальних цінностей в
підрозділах області, які виробили свій ресурс, або непридатні
для подальшого використання
Організація постійного контролю за станом використання
енергоносіїв, води та зв’язку в підпорядкованих підрозділах
області
Надання практичної допомоги підрозділам ГУ ДСНС України
у Вінницькій області в проведенні ремонтно-будівельних
робіт та здійснення нагляду за їх виконанням у відповідності
до ДБН
Проведення перевірок Державних пожежно-рятувальних
частин області та Аварійно-рятувального загону спеціального
призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області з питань
утримання та експлуатації пожежної і спеціальної техніки,
підготовки до зимового періоду 2016-2017 рр. будівель,
приміщень, споруд та комунальних мереж

3
Впродовж кварталу
За окремим графіком

4
Щоголев Д.В..
Гунько Н.В.
Гунько Н.В.
Бондаренко Є.М.

Впродовж кварталу

Гунько Н.В.

впродовж кварталу

Бондаренко Є.М.
Разборський С.В.
Товстоног П.М.
Понура С.І.
Михальчук О.А.
Панасюк Н.В.
Симотюк В.В.
Бондаренко Є.М.

впродовж кварталу

впродовж кварталу

Бондаренко Є.М.
Товстоног П.М.

впродовж кварталу

Бондаренко Є.М.
Товстоног П.М.

Згідно окремого графіка

Бондаренко Є.М.
Разборський С.В.
Товстоног П.М.
Михальчук О.А.
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7.25.

7.26.

7.27.

7.28.
7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.
7.34.
7.35.

2
3
Контроль за початком та проходженням опалювального
впродовж кварталу
сезону в пожежно-рятувальних підрозділах ГУ ДСНС
України у Вінницькій області 2016-2017 років
Організація роботи кваліфікаційної комісії ГУ ДСНС з остання п’ятниця щомісяця
прийняття заліків від водіїв транспортних засобів в яких
закінчився термін дії посвідчення на право роботи на
спеціальному транспортному засобі
Перевірка здійснення виробничої діяльності Частиною до 5 числа наступного місяця
технічної служби ГУ ДСНС України у Вінницькій області та після закінчення кварталу
ходу виконання Річного плану технічного обслуговування №2
транспортних засобів підрозділів області
Дотримання законодавства при здійсненні публічних
впродовж кварталу
процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти
Проведення звірки облікових даних інвентарного речового,
впродовж кварталу
продовольчого майна та пально-мастильних матеріалів і
засобів з відділом економіки та фінансів Головного
управління
Здійснити перевірку утримання та експлуатації технічних
жовтень
засобів з напрямків продовольчого майна та ПММ, що
знаходяться на балансі в АРЗ СП і ЧТС
Здійснити перевірку дотримання правил пожежної безпеки і
жовтень
санітарних норм під час зберігання пального, мастил,
спеціальних рідин та відпрацьованих речовин, що заходяться
на складах АРЗ СП та ГУ ДСНС
Здійснення заходів щодо переходу до використання в ГУ
Протягом кварталу
ДСНС України у Вінницькій області програмного
забезпечення з відкритим кодом
Списання засобів зв’язку, комп’ютерної та оргтехніки згідно
Протягом кварталу
плану списання на 2016 рік
Уточнення (корегування) плану зв’язку ГУ ДСНС області з
листопад
додатками
Прийняти участь у тренуваннях сил та засобів
жовтень
радіозв’язку польових вузлів зв’язку ДСНС України

4
Бондаренко Є.М.
Товстоног П.М.
Разборський С.В.
Михальчук О.А.

Бондаренко Є.М.
Разборський С.В.

Бондаренко Є.М.
Симотюк В.В.
Бондаренко Є.М.
Понура С.І.

Бондаренко Є.М.
Понура С.І.
Бондаренко Є.М.
Понура С.І.

Риндюк Ю.М.
Наливайко С.В.
Риндюк Ю.М.
Швець В.Л.
Гиндюк А.В.
ШвецьВ.Л.
Божедай Г.С..
Гиндюк А.В.

5
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1
7.36.

7.37.
7.38.

7.39.

7.40.

7.41.

7.42.

7.43.

7.44.

7.45.

2
Проведення оптимізації структури локальної мережі
Головного управління та впровадження централізованого
адміністрування.
Проведення адміністрування та надання технічної допомоги
при викладенні інформації на web-сайті.
Здійснення заходів щодо продовження дії комплексної
системи
захисту
інформації
в
інформаційнотелекомунікаційній системі
Здійснення заходів щодо створення комплексної системи
захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах, що виконують обробку персональних даних
Проведення комплексу заходів з технічного захисту
інформації згідно «Календарного плану заходів з ТЗІ в ГУ
ДСНС України у Вінницькій області на 2015 рік»
Проведення радіочастотного моніторингу використання
радіочастотного ресурсу та здійснення заходів щодо
виявлення та усунення дії джерел радіозавад в діючих
радіомережах Управління ДСНС з Вінницькою філією ДП
«Український державний центр радіочастот»
Проведення радіотренувань в радіомережах взаємодії
Начальника ГУ ДСНС, згідно спільного наказу від 10.04.07
року №200/47/207/264/543
Провести розрахунки сум заборгованості за приватні
телефонні розмови в Головному управлінні згідно
електронних роздруківок
Проведення технічного обслуговування та поточного
ремонту засобів зв’язку, комп’ютерної та оргтехніки
Проведення інвентаризації засобів зв’язку та АСУ в
підрозділах ГУ ДСНС.

3
Протягом кварталу

4
Риндюк Ю.М.
Наливайко С.В.

Протягом кварталу

Риндюк Ю.М.

Протягом кварталу

Риндюк Ю.М.
Берегулько Н.О.

Протягом кварталу

Риндюк Ю.М.
Берегулько Н.О.

Протягом кварталу,
згідно графіка

Швець В.Л.
Берегулько Н.О.

Протягом кварталу,
згідно графіка

Гиндюк А.В.
Швець В.Л

Протягом кварталу,
згідно графіка

Гиндюк А.В.
Швец В.Л.
Пристаевич В.С.
Кирилюк А.А.

Протягом кварталу

Протягом кварталу,
згідно графіка
Листопад

Співробітники ЦОЗ та
відділення по ремонту ЗЗ
ЧТС
Божедай Г.С.
Гиндюк А.В.

5

28
1
7.46.

2
Відпрацювання річного звіту за допомогою програмного
забезпечення АРМ «АSSOL»

Начальник сектору планування,
аналітичного та документального забезпечення
ГУ ДСНС України у Вінницькій області
майор служби цивільного захисту

3
Грудень

4
Гиндюк А.В.
Швець В.Л.
Риндюк Ю.М.

5

М.В.Хомін

29

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
до плану роботи ГУ ДСНС України у Вінницькій області на 4-й квартал 2016 року
ПОГОДЖЕНО
Перший заступник начальника

О.О. Андрущенко

Заступник начальника
полковник служби цивільного захисту

Д.В. Щоголєв

Заступник начальника
з реагування на надзвичайні ситуації
полковник служби цивільного захисту

Ю.В. Терентьєв

Заступник начальника
з державного нагляду (контролю) у сфері
пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту
підполковник служби цивільного захисту

О.В. Сторожук

Начальник управління організації реагування
на надзвичайні ситуації та цивільного захисту
полковник служби цивільного захисту

Є.В. Василевський

Заступник начальника управління
начальник відділу реагування на надзвичайні ситуації
полковник служби цивільного захисту

А.В. Бабкін

Начальник відділу ресурсного забезпечення
полковник служби цивільного захисту

Є.М. Бондаренко

Начальник відділу персоналу
полковник служби цивільного захисту

Є.С.Свінціцький

