ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Вінницькій області)
НАКАЗ
02. 02. 2016 р.

Вінниця
(з основної діяльності)

№ 34

Про реалізацію рішення Колегії
Головного управління ДСНС України
у Вінницькій області
від 2 лютого 2016 року №1

З метою реалізації рішення Колегії Головного управління ДСНС
України у Вінницькій області (далі – Головне управління) від 2 лютого 2016
року №1
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити для виконання рішення Колегії Головного управління
від 2 лютого 2016 року №1 «Про результати роботи підрозділів Головного
управління ДСНС України у Вінницькій області впродовж 2015 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
__02.02.2016_____

Вінниця

№ __1__________

Про результати роботи підрозділів
Головного управління ДСНС України
у Вінницькій області впродовж 2015 року

Розглянувши діяльність Головного управління ДСНС України у
Вінницькій області (далі – Головне управління) впродовж 2014 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 оперативно-рятувальної служби, зміцнення їх
матеріально-технічної бази, посилення рівня дисципліни та законності серед
особового складу.
Протягом 2015 року на території Вінницької області виникло 6
класифікованих надзвичайних ситуацій проти - 3 в 2013 році (збільшення на
50%). Зокрема кількість надзвичайних ситуацій техногенного характеру
збільшились на 33 %. В 2014 році при виникненні надзвичайних ситуацій
загинуло 5 осіб.
Найбільш резонансною була надзвичайна ситуація місцевого рівня,
техногенного характеру, яка сталась у лютому місяці в школі-гімназії
м. Тульчин. В приміщені котельні (окрема будівля) стався вибух
опалювального котла. Внаслідок події загинуло 2 особи. Тимчасово було
припинено навчання 330 осіб у зв’язку з відсутністю опалення школи.
Підрозділами області з початку року для проведення заходів з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій, гасіння пожеж та
проведення інших рятувальних заходів здійснено – 9917 виїздів (проти
9199 в 2013 році), що становить +8%.

Найчастішими були виїзди на ліквідацію пожеж та загорянь: 2379
(впродовж 2013 року таких виїздів було 1819, тобто кількість зросла на
31%).
Впродовж 2014 року група піротехнічних робіт Головного
управління 121 раз виїжджала на знешкодження вибухонебезпечних
предметів. Минулого року кількість таких виїздів складала 112 (ріст на
8%). При цьому впродовж 2014 року було знешкоджено 573
вибухонебезпечних предметів проти 1471 за аналогічний період 2013
року (зменшення на 61%).
За 2014 рік в Вінницькій області зареєстровано 2005 пожеж проти 1686
пожеж за аналогічний період 2013 року, що більше на 18,9%.
Економічні втрати від пожеж склали 62 млн. 456 тис. грн. (+20,1%), з
них прямі матеріальні збитки становлять 27 млн. 79 тис. грн. (+15,0%).
Врятовано матеріальних цінностей на загальну суму 97 млн. 966 тис. грн.
Щоденно у Вінницькій області в середньому виникало 5 пожеж,
економічні втрати від яких складали 168,2 тис. грн.
В зв’язку з ростом пожеж на території області робота Головного
управління ДСНС України у Вінницькій області в 2014 році була направлена
на зменшення кількості пожеж та загибелі людей на них, забезпечення
протипожежного захисту населених пунктів області, що визначені в Плані
основних заходів цивільного захисту на 2014 рік.
Проведено пожежно-профілактичні відпрацювання 304-х сільських
рад, якими охоплено 692 населених пункти. Під час проведення зазначених
заходів, з питань дотримання вимог пожежної безпеки в побуті було
проінструктовано 104346 громадян в 39051-му домоволодінні в тому числі
11316 осіб так званої «групи ризику», а саме одинокі та пристарілі
громадяни, багатодітні родини, інваліди, особи, що зловживають спиртними
напоями та інші.
Впродовж року працівники підрозділів Головного управління брали
участь у здійсненні організаційних та практичних заходів щодо надання
допомоги органам Держприкордонслужби по інженерному облаштуванню
Державного кордону України.
З 21 липня до 20 серпня 2014 року особовий склад Головного
управління ДСНС України у Вінницькій області виконував завдання щодо
очищення від вибухонебезпечних предметів території Слов’янської ТЕС
ПАТ «Донбасенерго», що знаходиться у м. Миколаївка Донецької області.
З липня 2014 року працівники Головного управління та
підпорядкованих підрозділів залучалися до виконання аварійно-рятувальних
та відновлювальних робіт на об’єктах та системах життєзабезпечення
населених пунктів Донецької та Луганської області, що зазнали пошкоджень
під час антитерористичної операції.
Впродовж року були проведені Згідно затверджених план графіків
проведення штабних тренувань з органами управління районних та міських
ланок єдиної державної системи цивільного захисту протягом року
проведені штабні та спеціальні об’єктові навчання і тренування на
підприємствах, установах і організаціях. На завершальному етапі 30 жовтня

2014 року стало проведення штабного тренування з органами управління
Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту та її ланок щодо організації управління заходами цивільного захисту
від надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період за темою: „Захист
населення і території області від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного
характеру
в
осінньо-зимовий
період.
Переведення
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у
режим функціонування в умовах особливого періоду”.
Здійснено уточнення та коригування Плану дій органів управління і
сил Вінницької обласної територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту у разі загрози або виникненні надзвичайних
ситуацій. Згідно з розрахунками, у випадку загрози виникнення
надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період можуть бути залучені до
дій за призначенням - 689 одиниць техніки та 1628 чоловік особового складу
обласних служб, підприємств та організацій.
В Вінницькій області на обліку знаходиться - 1297 захисних споруд, з
них: 112 сховищ та 1185 протирадіаційних укриттів. У взаємодії з органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (протягом 7 місяців
2014 року) було організовано та прийнято участь в проведенні комплексних
перевірок, а також технічної інвентаризації захисних споруд цивільного
захисту розташованих на території об'єктів області.
За результатами проведених комплексних перевірок, керівникам
об’єктів вручено акти перевірок для усунення виявлених недоліків.
Починаючи з 2007 року Головним управлінням ДСНС області
організована робота щодо проведення робіт по збиранню та затаренню
непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту
рослин. З цією метою Аварійно-рятувальним загоном спеціального
призначення в Міністерстві екології та природних ресурсів України
отримана ліцензія на право проведення операцій у сфері поводження з
небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання хімічних
засобів захисту рослин). Всього протягом 2008-2014 років, силами
Головного управління ДСНС області, були проведені роботи по збиранню та
затаренню понад 1053 тонн отрутохімікатів.
З метою якісного, більш швидкого реагування на надзвичайні ситуації,
які виникають в сільських населених пунктах області органами державного
нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки Вінницької області в тісній
співпраці з місцевими органами влади проводиться робота щодо створення,
утримання та належного фінансування підрозділів місцевої пожежної
охорони. Так, спільними зусиллями вдалося створити місцеву пожежну
команду Жежелівської сільської ради Козятинського району. З 01 грудня
2014 року утворено 36 державну пожежно-рятувальну частину Головного
управління з охорони об’єктів (ДТЕК Ладижинська ТЕС).
В цілому, за результатами аналізу роботи, заходи передбачені Планом
основних заходів з підготовки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Вінницької області в 2014 році - виконані.

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,
підрозділів апарату Головного управління, ДПРЗ, АРЗ СП:

начальникам

1.1. Здійснити заходи щодо збільшення надходжень до спеціального
фонду за надання платних послуг до рівня 100%.
Свінціцький Є.С.
Харченко Д.М.
постійно
Лук’яненко Ю.В.
Кобчук Є.А.
1.2.
Постійно проводити навчання з водіями щодо забору води
пожежним автомобілям з природних вододжерел.
Харченко Д.М.
постійно
Лук’яненко Ю.В.
1.3. Постійно проводити тренування особового складу підпорядкованих
підрозділів з відпрацювання дій з ліквідації наслідків надзвичайних подій та
ситуацій.
постійно
Бабкін А.В.
Свінціцький Є.С.
Харченко Д.М.
Лук’яненко Ю.В.

2. Начальникам районних (міських) секторів:
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 2011-2015 роки».
постійно
2.2. Здійснювати заходи, направлені на покращення виконання
Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1102 щодо
надання платних послуг.
постійно

2.3. Посилити роботу щодо укладання угод на постійне та обов’язкове
обслуговування потенційно-небезпечних об’єктів, розташованих на
території Вінницької області. .
постійно
2.4. Організувати вивчення в підрозділах алгоритму дій чергових
диспетчерів (радіо телефоністів) пожежно-рятувальних підрозділів при
надходженні від населення повідомлень різного характеру (вказівка
начальника Головного управління від 03 лютого 2015 року №01-1101/24).
до 16 лютого
2.5. Здійснити заходи щодо приведення у належний стан
протирадіаційних укриттів, що знаходяться на території пожежно-рятувальних
підрозділів.
постійно
2.6. Забезпечити своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації та
події 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.
впродовж зимового періоду
2.7. Забезпечити постійну готовність та своєчасне залучення сил та
засобів до реагування на пожежі в природних екосистемах, особливу увагу
приділити готовності пожежних автомобілів підвищеної прохідності з
великим запасом води інженерної та спеціальної техніки.
впродовж пожежонебезпечного періоду
2.8. 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.
липень-вересень
2.9. Взяти на постійний контроль проведення занять зі службової
підготовки з особовим складом, відвідування працівниками усіх занять та
якості підготовки керівників занять і інших осіб до лекцій, семінарів.
протягом року
2.10. Продовжити аналізувати роботу в населених пунктах області
щодо недопущення загибелі людей на пожежах.
протягом року

2.11. Забезпечити постійний контроль за випробуванням пожежнотехнічного обладнання, діелектричних засобів згідно термінів випробування.
протягом року
2.12. Провести роботу щодо налагодження співпраці з ДПД, ДПО та
МПО стосовно складання адміністративних протоколів про адміністративні
правопорушення.
протягом 1 кварталу
2.13. Виконати заходи щодо переходу на комп’ютерні програми
вільного користування (наказ ДСНС України від 18.08.2014 року № 476).
протягом 1 кварталу
2.14.
Здійнити
заходи
щодо
забезпечення
сталого
функціонування системи зв’язку, системи оперативно-диспетчерського
управління,
відомчої
VoIP-телефонії,
відомчої
системи
відеоконференцзв’язку, абонентського комплексу супутникового зв’язку.
протягом 1 кварталу
2.15. Продовжити роботу по забезпеченню пунктів зв’язку пожежнорятувальних підрозділів цифровими реєстраторами мовної інформації та
міні-АТС.
протягом 1 кварталу
2.16. 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.
постійно
2.17. 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.
щомісяця
2.18. Здійснити інформаційну кампанію через засоби масової
інформації щодо роботи консультаційних центрів та пунктів, а також їх
завдань, переліку послуг (які ними надаються), їх контактних телефонів та
електронних адрес.
до 20 лютого
надалі постійно

2.19. 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.
протягом 2-х годин
з моменту виникнення події
2.20. Розмістити інформаційні матеріали з питань цивільного захисту
(у тому числі пов’язаних із навчанням населення діям у надзвичайних
ситуаціях на випадок проведення антитерористичних операцій та воєнної
загрози), а також інформації щодо діяльності консультаційних центрів та
пунктів на офіційних Інтернет-ресурсах РДА, ЗМІ та територіальних громад.
терміново
2.21. З метою попередження травмування та загибелі людей під час
надзвичайних подій використовувати можливості релігійних конфесій,
поштових організацій, структур соціального захисту населення тощо.
постійно
2.22. Спільно із районними відділами освіти організувати і провести у
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та
вищих навчальних закладах навчання з основ безпеки життєдіяльності та
правил надання першої допомоги травмованим і потерпілим.
до 25 березня
2.23. Провести вивчення в системі службової підготовки з
начальницьким складом наказу ДСНС України від 12 червня 2013 року 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.
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.
постійно
2.25. Забезпечувати
поширення
знань
про
антикорупційне
законодавство, а також інформування через засоби масової інформації

громадськості про негативний вплив корупції на авторитет Державної
служби України з надзвичайних ситуацій та заходи, що вживаються щодо
зменшення рівня корупції.
постійно
2.26. 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.
постійно
2.27. Посилити контроль за інспекторським складом під час
проведення контрольних заходів на об’єктах, з метою запобігати та
виявлення фактів корупції, хабарництва, зловживання службовим
становищем та інші правопорушення.
постійно
2.28. Забезпечити контроль керівників підрозділів за безпекою праці
під час виконання завдань за призначенням та в повсякденній діяльності.
постійно
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