ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Вінницькій області)
НАКАЗ
15. 08. 2016 р.

Вінниця
(з основної діяльності)

№ 320

Про реалізацію рішення Колегії
Головного управління ДСНС України
у Вінницькій області
від 12 серпня 2016 року №2

З метою реалізації рішення Колегії Головного управління ДСНС України у
Вінницькій області (далі – Головне управління) від 12 серпня 2016 року №2
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити для виконання рішення Колегії Головного управління від 12
серпня 2016 року №2 «Про результати роботи підрозділів Головного управління
ДСНС України у Вінницькій області за І півріччя 2016 року», що додається.
2. Заступникам начальника Головного управління, начальникам загонів,
начальнику Вінницького міського управління, начальнику 36-ДПРЧ з охорони
об’єктів (ДТЕК Ладижинська ТЕС), начальнику Ладижинського міського сектора,
начальникам районних секторів, головним фахівцям районних секторів,
начальникам структурних та підпорядкованих підрозділів Головного управління
організувати роботу з реалізації рішення Колегії у повному обсязі та у визначені
терміни.
3.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступників начальника
Головного управління відповідно до розподілу посадових обов’язків і
повноважень.
Начальник

Р.Б.Шевчук

ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
_12.08.2016_____

Вінниця

№ _2__________

Про результати роботи підрозділів
Головного управління ДСНС України
у Вінницькій області за І півріччя 2016 року

Розглянувши діяльність Головного управління ДСНС України у Вінницькій
області (далі – Головне управління) за І півріччя 2016 року Колегія зазначає, що
Головним управлінням та особовим складом підпорядкованих йому підрозділів
протягом вказаного періоду організовано та практично здійснено ряд заходів, які
були спрямовані на подальше удосконалення системи цивільного захисту
населення і територій, підвищення рівня боєздатності підрозділів оперативнорятувальної служби, зміцнення їх матеріально-технічної бази, посилення рівня
дисципліни та законності серед особового складу.
Підрозділами області з початку року, для проведення заходів з ліквідації
наслідків НС, подій, гасіння пожеж та проведення інших рятувальних заходів
здійснено – 5377 виїздів (проти 4829 в 2015 році), що становить (+ 11%).
З початку 2016 року зареєстровано 907 пожеж, проти 1196 пожеж в
минулому році (-24%). На пожежах загинуло 27 осіб, з них 2 дітей, проти 53
осіб (-49%), з них 0 дітей (+200%) в 2016 році, травмовано 25 осіб, з них 1
дитина, проти 30 осіб (-17%), з них – 1 дитина (0%) в минулому році.
Врятовано 3 особи, з них 0 дітей, проти 10 осіб (-70%), з них 0 дітей (0%) в
2015році.
В 2016 році на пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму 77 млн.
342 тис. грн., проти 62 млн. 865 тис. 700 грн. в минулому році.
Загальні збитки від пожеж складають 61 млн. 451 тис. 580 грн., проти 56
млн. 436 тис. 890 грн. в минулому році.
Вогнем знищено (пошкоджено) будівель, споруд – 117, автотракторної
техніки – 49.
Врятовано будівель, споруд – 423, автотракторної техніки – 37.

Протягом 2016 року на території області виникла 1 надзвичайна ситуація
проти 2 надзвичайних ситуацій в 2015 році. Внаслідок надзвичайної ситуації
загиблі та травмовані відсутні.
Станом на 01 липня 2016 року на території області виникла 1 лісова пожежа
на площі 2,3 га, 7 пожеж на сільгоспугіддях на площі 13,9 га. та 101 випадок
загоряння сухої трави та сміття на площі 74,2 га.
З початку 2016 року на водних об’єктах області зареєстровано 38 подій
при яких загинуло 33 особи, з них 2 дитини, травмовано – 3 особи, проти 34
події (+12%), при яких загинуло 29 осіб (+19%), з них 5 дітей (-60%),
травмовано – 7 осіб (-57%). В поточному році врятовано 7 осіб, з них 2
дитини, проти 8 осіб (-13%), з них 3 дитини в 2015 році (-33%). В 2016 році
підрозділами ГУ ДСНС вилучено з води 21 загиблого (з них водолазами АРЗ
СП - 6) та врятовано 4 особи, з них 2 дитини.
Відділом організації заходів цивільного захисту постійно проводиться
аналіз надзвичайних ситуацій, які виникли на території області та стан
оперативного реагування на них. З початку 2016 року на території Вінницької
області виникла 1 надзвичайна ситуація природного характеру місцевого рівня. За
аналогічний період 2015 року виникло 2 надзвичайні ситуації.
За звітний період на 3 % збільшилась кількість звернень громадян з
приводу розливу ртуті. Так, в першому півріччі оперативно-рятувальними
підрозділами ГУ ДСНС України у Вінницькій області здійснено 92 виїзди проти
90 виїздів за 6 місяців 2015 року. Однак, кількість вилученої ртуті зменшилась
– з 0,3 кг у першому півріччі 2015 року до 0,1 кг в поточному році.
За звітний період розроблено та затверджено План реагування на
надзвичайні ситуації Оперативно-рятувальної (протипожежної спеціалізованої)
служби цивільного захисту Вінницької області та 33 плани реагування на
прогнозовані надзвичайні ситуації, поновлено 21 спільний наказ інформаційної
взаємодії щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації з обласними
установами та організаціями, а також уточнено Паспорт ризику виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру області.
З метою організації та здійснення заходів щодо недопущення загибелі та
травмування громадян на пожежах ГУ ДСНС України у Вінницькій області
протягом I півріччя проведено пожежно-профілактичні відпрацювання 245
сільських рад, якими охоплено 281 населених пунктів. Під час проведення
зазначених заходів з питань дотримання вимог пожежної безпеки в побуті було
проінструктовано 28 000 громадян в 27 460 домоволодіннях в тому числі 5 452
осіб так званої «групи ризику», а саме одинокі та пристарілі громадяни,
багатодітні родини, інваліди, особи, що зловживають спиртними напоями та
інші.
З початку 2016 року у Вінницькій області в природних екосистемах
зареєстровано 90 пожеж, проти 244 пожежі за аналогічний період 2015 року,
що менше на 63,1 %. Знищено трав'янистого настилу на площі 70,66 га.
Матеріальні збитки склали 1 млн. 333 тис. грн.
З метою запобігання протидії пожежам у природних екосистемах та
забезпечення постійного моніторингу за станом пожежної безпеки, а також

проведення роботи з їх запобігання ГУ ДСНС України у Вінницькій області в
травні 2016 року проведено 32 перевірки лісогосподарських підприємств.
На території області знаходиться на обліку 2854 об’єктів, де створені
добровільні пожежні дружини та 170 об’єктів, де створені добровільні пожежні
команди.
У цілому по області із 12299-ти членів ДПД (ДПК) застраховано 11843,
що складає 96,2%.
Протягом першого півріччя 2016 року членами ДПД (ДПК) прийнято
участь у ліквідації 12-ти пожеж, на порушників правил пожежної безпеки
членами ДПД (ДПК) складено 29 протоколів про адміністративні
правопорушення.
На території області створено 36 підрозділів місцевої пожежної охорони.
На озброєнні у підрозділів МПО області знаходиться 38 пожежних автомобілів.
Кількість особового складу підрозділів становить 199 чоловік, на цілодобовому
чергуванні 187 чол.
В Головному управлінні за І півріччя 2016 року опрацьовано 4029 одиниць
вхідної кореспонденції та 10243 одиниці вихідної кореспонденції.
Впродовж І півріччя 2016 року проведено 20 апаратних нарад та 1 Колегія.
Зареєстровано наказів: з основної діяльності – 261, з адміністративногосподарських питань – 33.
Безпосередньо до апарату ГУ ДСНС України у Вінницькій області
надійшло 37 звернень та 2 скарги, з них поштою надійшло 4 звернення,
електронною поштою 9 звернень, на особистому прийомі -18 звернень та 2
скарги, було передано для розгляду з ДСНС України 2 звернення, через місцеві
державні адміністрації – 4.
До підпорядкованих підрозділів надійшло 62 звернення та 1 скарга.
До Головного управління за І півріччя 2016 року надійшло 8 запитів з
публічної інформації, дана інформація розміщена на сайті ГУ ДСНС України у
Вінницькій області.
На особистий прийом до керівництва Головного управління звернулось 5
громадян.
В цілому, за результатами аналізу роботи, заходи передбачені Планом
основних заходів з підготовки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Вінницької області виконані.
Проблемними питаннями залишаються:
недостатнє фінансування на придбання автодрабини або колінчатого
підіймача для гасіння пожеж та рятування людей в будинках з висотою 9 поверхів
та апаратів на стисненому повітрі (АСП-2).
З метою забезпечення своєчасного та ефективного реагування на надзвичайні
ситуації, зміцнення матеріально-технічної бази, подальшого удосконалення
виконавчої дисципліни, підвищення особистої відповідальності керівного складу і
кожного працівника за своєчасне виконання контрольних документів Колегія
ВИРІШИЛА:
1. Керівному складу Головного управління, начальникам підрозділів
апарату Головного управління, ДПРЗ, АРЗ СП:

1.1. Здійснювати заходи щодо надходжень до спеціального фонду за надання
платних послуг до рівня не менше 100%.
Нечипорук Д.О.
Харченко Д.М.
Лук’яненко Ю.В.
Кобчук Є.А.
Постійно
1.2.
Провести інвентаризацію
водопостачання.
Харченко Д.М.
Лук’яненко Ю.В.
Новак Р.В.

зовнішніх

джерел

протипожежного

01 вересня 2016 року

1.3. Здійснити заходи щодо укомплектування вакантних посад водіїв в
підрозділах області.
Свінціцький Є.С.
Начальники підрозділів області
30 грудня 2016 року
1.4. За досягнення високих показників за результатами роботи протягом І-го
півріччя 2016 року з напрямку організації заходів цивільного захисту оголосити
подяку начальникам та головним фахівцям: Оратівського, Тульчинського та
Шаргородського районних секторів.
Свінціцький Є.С.
24 серпня 2016 року
1.5. За досягнення високих показників по підсумках роботи за І півріччя 2016
року по вирішенню питання з місцевими органами влади, щодо фінансування
«Програми поліпшення пожежної та техногенної безпеки населених пунктів та
об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної
охорони у Вінницькій області на 2016-2020 роки» оголосити подяку
начальникам та головним фахівцям: Козятинського та Оратівського районних
секторів
Свінціцький Є.С.
24 серпня 2016 року
1.6. За досягнення високих показників по підсумках роботи за І півріччя 2016
року зняти раніше накладене стягнення з головного фахівця Піщанського
районного сектора.
Свінціцький Є.С.
19 серпня 2016 року

2. Начальникам районних (міських) секторів, ДПРЧ області:
2.1. Посилити взаємодію з органами місцевого самоврядування щодо залучення
коштів місцевих бюджетів на придбання техніки і рятувального обладнання для
аварійно-рятувальних підрозділів в рамках дії «Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки на 2016-2020 роки».

Начальники районних секторів,
ДПРЧ, ДПРЗ-1,2, АРЗ СП

Постійно

2.2. В приміщеннях підрозділів області оновити стенди інформаційної
документації.
Начальники районних секторів,
ДПРЧ, ДПРЗ-1,2, АРЗ СП
12 вересня 2016 року
2.3. Заборонити передачу електронною поштою файлів великого об’єму, що
призводить до перевищення встановленого ліміту трафіку.
Начальники районних секторів,
ДПРЧ, ДПРЗ-1,2, АРЗ СП
Постійно
2.4. Надати пропозиції щодо рейтингового оцінювання роботи підрозділів
області.
Начальники районних секторів,
ДПРЧ, ДПРЗ-1,2, АРЗ СП
01 вересня 2016 року
2.5. В приміщеннях Піщанського, Чернівецького, Тиврівського районних
підрозділів створити належні соціально-побутові умови (душові кабіни, санвузли).
Бендержицький О.В.
Місюра А.В.
Коваль О.В.
01 вересня 2016 року
2.6. Активізувати роботу по створенню місцевих пожежних команд в
населених пунктах області.
Начальники районних секторів,
ДПРЧ, ДПРЗ-1,2.
Постійно
2.7. В системі службової підготовки провести заняття щодо заповнення
декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
Начальники районних секторів,
ДПРЧ, ДПРЗ-1,2, АРЗ СП.
10 вересня 2016 року
.
2.8. Здійснювати заходи, направлені на покращення виконання Постанови
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1102 щодо надання платних
послуг.
Начальники районних секторів,
ДПРЧ, ДПРЗ-1,2, АРЗ СП
Постійно
2.9.
Посилити роботу щодо укладання угод на постійне та обов’язкове
обслуговування потенційно-небезпечних об’єктів, розташованих на території
Вінницької області.
Начальники районних секторів,
ДПРЧ, ДПРЗ-1,2, АРЗ СП
Постійно

2.10. Вжити заходів щодо доукомплектування оперативно-рятувальних
підрозділів згідно з штатним розписом сучасними засобами радіаційного та
хімічного захисту, приладами радіаційної, хімічної розвідки та індивідуального
дозиметричного контролю.
Лук’яненко Ю.В.
Харченко Д.М.
Кобчук Є.А.
Начальники районних
та міського секторів
25 грудня 2016 року
2.11. Узагальнити надані матеріали та сформувати наглядові справи із
звітними матеріалами по проведенню спеціальних об’єктових навчань
(тренувань) з питань цивільного захисту з початку 2016 року.
Начальники ДПРЧ
01 грудня 2016 року
2.12. Вжити заходів щодо своєчасного надання форми звітності 7/3НПО
відповідно до Табелю термінових та строкових донесень з питань цивільного
захисту, затвердженого наказом ДСНС України від 11.10.2014 р. № 578.
Начальники районних секторів,
ДПРЧ, ДПРЗ-1,2, АРЗ СП
10 грудня 2016 року
2.13. Вжити заходів щодо своєчасного надання звітних матеріалів з питань
організації заходів цивільного захисту відповідно до Табелю термінових та
строкових донесень з питань цивільного захисту, затвердженого наказом ДСНС
України від 11.10.2014р. № 578, а також оригіналів актів комплексних перевірок
захисних споруд цивільного захисту згідно встановлених термінів відповідно до
розпорядження ГУ ДСНС України у Вінницькій області від 19 лютого 2016 року
№ 01-2430/14.
Начальники районних секторів,
ДПРЧ, ДПРЗ-1,2, АРЗ СП
23 грудня 2016 року
2.14. Завершити проведення комплексних перевірок захисних споруд
цивільного захисту на території району (міста) згідно затвердженого графіка з
наданням оригіналів відповідних Актів комплексних перевірок. Ініціювати
розгляд результатів комплексних перевірок захисних споруд на засіданні комісій
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій усіх рівнів із
заслуховуванням власників об’єктів, які утримують захисні споруди цивільного
захисту в незадовільному стані.
Начальники районних секторів,
ДПРЧ, ДПРЗ-1,2, АРЗ СП
20 грудня 2016 року
2.15. Забезпечити своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації та події
осінньо-зимового періоду, зокрема на надзвичайні ситуації на об'єктах
життєзабезпечення, аварії у системах електро-, газо-, тепло-, водопостачання та
водовідведення, порушення автомобільного руху на дорогах державного та
обласного значення.

Начальники районних секторів,
ДПРЧ, ДПРЗ-1,2, АРЗ СП

Впродовж осінньо-зимового періоду

2.16. Продовжити контроль за організацією заходів безпеки і порятунку
людей на водних об'єктах, особливо під час проведення масових заходів
відпочинку поблизу води, забезпечити функціонування у визначених місцях
тимчасових рятувальних постів із засобами рятування.
Начальники ДПРЧ, ДПРЗ-1,2
30 вересеня 2016 року
2.17. Продовжити аналізувати роботу в населених пунктах області щодо
недопущення загибелі людей на пожежах.
Інспекторський склад області
Протягом року
2.18. Забезпечити постійний контроль за випробуванням пожежнотехнічного обладнання, діелектричних засобів згідно термінів випробування.
Начальник ДПРЧ, ДПРЗ-1,2, АРЗ СП
Протягом року
2.19. Провести роботу щодо налагодження співпраці з ДПД, ДПО та МПО
стосовно складання адміністративних протоколів про адміністративні
правопорушення.
Інспекторський склад області
30 вересня 2016 року
2.20. В умовах переведення територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту в режим підвищеної готовності терміново
організувати навчання населення (питання укриття в захисних спорудах,
оповіщення про НС тощо). Забезпечити неухильне виконання постійно діючих
довгострокових організаційних заходів щодо попередження травмування й
загибелі людей на пожежах та в інших надзвичайних ситуаціях.
Інспекторський склад області
Постійно
2.21. Аналізувати питання ефективності організації взаємодії із ЗМІ та
громадськістю, попередження травмування та загибелі людей на пожежах та в і
інших надзвичайних ситуаціях на оперативних нарадах в підрозділах.
Інспекторський склад області
Щомісяця
2.22. Не допускати порушень наказу начальника ГУ ДСНС від 30 січня
2015 року №14 «Про забезпечення фотографування, відеофіксації, збору і
передачі інформації про дії підрозділів з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій та подій», особисто контролювати оперативність передачі інформації по
кожному факту надзвичайних подій у відповідності до затвердженого наказом
алгоритму дій.
Інспектроський склад
Протягом 2-х годин
Начальники ДПРЧ
з моменту виникнення події
2.23. Провести вивчення в системі службової підготовки з начальницьким
складом наказу ДСНС України від 09 грудня 2015 року №626 щодо подання

термінової інформації про факти вчинення корупційних правопорушень особами
рядового та начальницького складу підрозділів. Інформувати сектор з питань
запобігання та виявлення корупції про виявлені факти.
Начальники районних секторів,
ДПРЧ, ДПРЗ-1,2, АРЗ СП
15 вересня 2016 року
Інформування терміново
2.24. Забезпечувати контроль за
щорічним
поданням
особами
начальницького складу і службовими та посадовими особами підрозділів області
декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а
також подання декларацій при звільненні або іншим чином припиненні
діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави та звільненими особами чи
такими, що іншим чином припинили зазначену діяльність.
Начальники районних секторів,
ДПРЧ, ДПРЗ-1,2, АРЗ СП
Постійно
2.25. Здійснювати аналіз та забезпечувати розгляд пропозицій, скарг та
звернень громадян, що надходять через журнал відгуків та пропозицій,
“телефонну довіри” та “анонімну поштову скриньку” на електронну адресу,
стосовно порушення антикорупційного законодавства особами начальницького
складу і службовими та посадовими особами підрозділів області.
Начальники районних секторів,
ДПРЧ, ДПРЗ-1,2, АРЗ СП
Постійно
2.26. Забезпечити контроль керівників підрозділів за безпекою праці під
час виконання завдань за призначенням та в повсякденній діяльності.
Начальники районних секторів,
ДПРЧ, ДПРЗ-1,2, АРЗ СП
Постійно
2.27. Забезпечити суворий контроль за дотриманням у підпорядкованих
підрозділах вимог Закону України "Про Дисциплінарний статут служби
цивільного захисту", наказів МНС від 06.03.2008 № 177, від 30.01.2012 року
№ 85, від 23.11.2009 року № 781 та від 05.05.2015 року № 515. Забезпечити
своєчасність інформування про випадки правопорушень та подій, а також
достовірність даних, що надаються до Головного управління (згідно наказу МНС
від 30.01.2012 року № 85).
Начальники секторів та ДПРЧ
Постійно
2.28. Контролювати періодичність проведення оперативних нарад в
підрозділів з оформленням відповідних протоколів, звернути увагу на розгляд
питань соціально-гуманітарної та індивідуально-виховної роботи в підрозділі,
дотримання дисципліни та законності, психологічного забезпечення, результатів
перевірок, в тому числі за даними напрямками діяльності, результати вивчень
соціально-психологічного клімату підрозділу.
Начальники частин
Не рідше 1 разу на місяць

2.29. Включити висновки та рекомендації за результатами вивчень соціальнопсихологічного клімату підрозділів у І півріччі 2016 року до квартального
планування індивідуально-виховної роботи начальників секторів та начальників
частин. Проаналізувати власний рейтинг та, за результатами вивчень соціальнопсихологічного клімату очолюваних підрозділів, працювати над формуванням,
розвитком
та
удосконаленням
якостей,
які
підлеглими
оцінено
посередньо/низько. Зі співробітниками, у яких виявлено низький соціометричний
статус в караулі чи загалом по підрозділу, провести додаткові заходи
індивідуально-виховної роботи з метою виявлення причин негативного рейтингу
серед колег, покращення статусу в колективі та уникання конфліктності в
підрозділах.
Начальники секторів та частин, з
аступники начальників частин, головні фахівці
ІІ півріччя 2016 року
2.30. Приділяти належну увагу роботі з особовим складом, надавати
першочергову психологічну допомогу особам: які болісно переживають розрив
стосунків з коханою людиною, залежних від азартних ігор чи психоактивних
речовин, які мають тривалі конфліктні відносини в сім’ї та важко переносять
сімейні проблеми, які мають труднощі зі взятими кредитними зобов’язаннями;
своєчасно виявляти та включати таких осіб до групи посиленої психологічної
уваги.
Начальники секторів та частин,
заступники начальників частин
Постійно
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