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ПЛАН
роботи Головного управління ДСНС України у Харківській області на 2021 рік
№
з/п
1

2

3

4

Відповідальні виконавці
Строк
(структурний підрозділ)
виконання
І. Заходи функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Узагальнення інформації та інформування ДСНС про хід Структурні підрозділи апарату
До 05 лютого
виконання заходів, передбачених Стратегією реформування Головного управління (у межах
системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій повноважень)
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. Управління реагування на
№ 61-р)
надзвичайні ситуації
Надання методичної допомоги у проведенні показового Управління організації заходів
Упродовж року
навчання з питань цивільного захисту на базі одного з цивільного захисту
підприємств, що входить до складу однієї із ланок Управління реагування на
територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного надзвичайні ситуації
захисту
Уточнення територіальних Планів протидії загрозам і Управління організації заходів
Упродовж року
реагування на надзвичайні ситуації:
цивільного захисту
осінньо-зимового періоду та Планів протидії загрозам і Управління реагування на
реагування на надзвичайні ситуації під час сходження криги і надзвичайні ситуації
пропуску повені
пов’язані з пожежами в природних екосистемах, а саме:
прогнозовані місця масштабних і складних пожеж, порядок дій
органів управління та міжвідомче угруповання сил
Аналіз стану пожеж у природних екосистемах у зоні Управління запобігання
Квітень - жовтень
відповідальності
Головного
управління.
Розробка
та надзвичайним ситуаціям
Найменування заходу

Стан виконання

2

№
з/п

5

6

7

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)
запровадження заходів з протидії пожежам у лісових масивах, Управління реагування на
торфовищах, сільгоспугіддях та відкритих ділянках місцевості з надзвичайні ситуації
урахуванням природних особливостей та метеорологічних умов
для певної території
Здійснення державного нагляду у сфері техногенної та Управління запобігання
пожежної безпеки, в тому числі за дотриманням періодичності надзвичайним ситуаціям
навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, та вжиття заходів для усунення виявлених
недоліків
Методичне керівництво та участь в організації і проведені Управління організації заходів
командно-штабних навчань і штабних тренувань з органами цивільного захисту
управління та силами цивільного захисту ланок територіальної
підсистеми
Організація погодження графіків суб’єктів господарювання Управління організації заходів
з проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з цивільного захисту
питань цивільного захисту, розроблення на їх підставі плануграфіку проведення територіальними курсами, навчальнометодичними центрами практичної підготовки осіб керівного
складу і фахівців та організація контролю за його виконанням
Найменування заходу

Строк
виконання

Упродовж року

Упродовж року

Січень

8

Здійснення методичного керівництва і контролю за Управління організації заходів
проведенням спеціальних об’єктових навчань і тренувань з цивільного захисту
питань цивільного захисту на підприємствах, в установах,
організаціях та ведення їх обліку

Упродовж року

9

Підготовка аналізу роботи щодо діяльності територіальної
підсистеми ЄДСЦЗ у сфері цивільного захисту за підсумками
кварталу та року, надання до ДСНС відповідного огляду та
пропозицій щодо її покращення
Надання звітів та донесень згідно з Табелем термінових та
строкових донесень з питань цивільного захисту

Щокварталу
до 5 числа
наступного за
звітним місяця
Відповідно до
табелю

10

Управління організації заходів
цивільного захисту
Управління організації заходів
цивільного захисту

Стан виконання

3

№
з/п

11

12

13

14

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Участь у розробленні спільно з відповідними місцевими
органами виконавчої влади проєкту плану основних заходів
цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на
2021 рік
Участь в організації та проведенні зборів щодо організації
та здійснення заходів цивільного захисту з керівниками
підрозділів (працівниками) з питань цивільного захисту ланок
територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ

Управління організації заходів
цивільного захисту

Організація та здійснення державного нагляду (контролю)
щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових
актів з питань техногенної, пожежної безпеки, цивільного
захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб ланками
територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного
захисту
Посилення
контролю
за
службовою
діяльністю
підпорядкованих підрозділів Головного управління, надання
практичної допомоги, проведення перевірок службової
діяльності

Управління запобігання
надзвичайним ситуаціям

Управління організації заходів
цивільного захисту

Структурні підрозділи апарату
Головного управління (згідно до
закріплення за
підпорядкованими підрозділами)

Строк
виконання
термінових та
строкових
донесень
Січень

Відповідно до
плану основних
заходів
цивільного
захисту
територіальної
підсистеми ЄДС
ЦЗ на 2021 рік
Упродовж року
(згідно з Планом
основних заходів
цивільного
захисту на 2021
рік)
Упродовж року
(за окремим
планом)

ІІ. Заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям
1

Перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів Управління запобігання
місцевого самоврядування щодо стану готовності:
надзвичайним ситуаціям
до пропуску льодоходу, повені та паводків
місць масового відпочинку та оздоровлення громадян
місць масового відпочинку населення на водних об’єктах

Лютий – березень
Травень – червень
Травень – червень

Стан виконання

4

№
з/п
2

3

4

5

6

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)
Визначення стану готовності:
Управління запобігання
державних,
регіональних,
комунальних,
об’єктових надзвичайним ситуаціям
аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійнорятувальних служб громадських організацій до дій за
призначенням
підприємств, що належать до сфери управління центральних
органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств,
установ та організацій, що мають у віданні ліси і
сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в
пожежонебезпечний період
Організація та проведення засідань «круглих столів» з Управління запобігання
обговорення проблемних питань з дерегуляції підприємницької надзвичайним ситуаціям
діяльності, налагодження партнерських стосунків між ДСНС та
суб’єктами господарювання
Проведення комплексу заходів щодо подальшого контролю Управління запобігання
за приведенням у належний протипожежний та техногенний надзвичайним ситуаціям
стан об’єктів державної власності, що мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави (постанова Кабінету
Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83), а також об’єктів
їх життєзабезпечення
Проведення комплексу заходів щодо забезпечення Управління запобігання
належного стану пожежної та техногенної безпеки:
надзвичайним ситуаціям
у період відзначення державних та релігійних свят
сільськогосподарських підприємств та господарств у
місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі
кормів, хлібоприймальних підприємств та їх готовності до
прийняття і зберігання зернових культур урожаю 2021 року
закладів
освіти
та
щодо
їх
готовності
до
2021 – 2022 навчального року
Участь у проведенні перевірок стану організації роботи з Управління запобігання
питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки надзвичайним ситуаціям
територіальних підрозділів органів виконавчої влади:
Найменування заходу

Строк
виконання
Березень – травень

Березень – червень

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року
Липень - серпень

Липень

Стан виконання

5

№
з/п

7

8

9
10
11

12

13

Найменування заходу
комплексні:
Державна казначейська служба
Міністерство фінансів
Національний банк
Адміністрація Держспецзв’язку
Державна служба морського та річкового транспорту
Державне агентство водних ресурсів
Державне агентство з питань кіно
контрольні:
Державне агентство з управління зоною відчуження
Здійснення заходів державного ринкового нагляду у
визначеній сфері (постанова Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2016 р. № 1069)
Підготовка та надання звітних матеріалів про основні
показники щодо здійснення державного нагляду (контролю) за
додержанням ліцензіатами ліцензійних умов
Здійснення ревізії ліцензійних справ ліцензіатів

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Березень
Квітень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Управління запобігання
надзвичайним ситуаціям
Управління запобігання
надзвичайним ситуаціям

Управління запобігання
надзвичайним ситуаціям
Забезпечення формування копій ліцензійних справ Управління запобігання
ліцензіатів, які отримали ліцензії у електронному вигляді
надзвичайним ситуаціям
Організація здійснення заходів державного нагляду Управління запобігання
(контролю) за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов
надзвичайним ситуаціям
Забезпечення
моніторингу
отримання
ліцензій
ліцензіатами (за територіальним принципом), своєчасного
формування, ведення та зберігання копій ліцензійних справ
Забезпечення доступу відповідальних осіб за напрямком
ліцензування до реєстру інформаційної Системи надання
адміністративних послуг ДСНС. У разі змін відповідальних
осіб, зміни або закінченню терміну дії кваліфікованих
електронних підписів забезпечити інформування Департаменту
запобігання надзвичайним ситуаціям

Строк
виконання

Управління запобігання
надзвичайним ситуаціям
Управління запобігання
надзвичайним ситуаціям

Травень
Згідно із
секторальним
планом
У визначені
строки
До 01 лютого
До 01 березня
Упродовж року
(за окремим
планом)
Упродовж року
Упродовж року

Стан виконання

6

№
з/п
14

15

16

17

18

19

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)
Здійснення контролю за станом адміністративно-правової Управління запобігання
діяльності, дотриманням законності при застосуванні прав, надзвичайним ситуаціям
наданих органам державного нагляду у сфері пожежної та
техногенної безпеки, вжиття заходів щодо усунення недоліків
Підготовка та направлення до ДСНС звіту про виконання в Управління запобігання
межах повноважень Річного плану здійснення заходів надзвичайним ситуаціям
державного нагляду (контролю) ДСНС на 2020 рік (спільний
наказ Мінекономіки та ДРС від 07.08.2017 № 1170/81,
зареєстрований в Мін’юсті 28 серпня 2017 р. за № 1053/30921)
Визначення та завантаження до Пілотного модуля Управління запобігання
планування
та
збору
інформації
для
Інтегрованої надзвичайним ситуаціям
автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (далі
– Пілотний модуль ІАС) переліку суб’єктів господарювання, які
підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю)
у 2022 році
Забезпечення наповнення у повному обсязі Пілотного Управління запобігання
модуля ІАС інформацією стосовно виконання Річного плану надзвичайним ситуаціям
здійснення заходів державного нагляду (контролю) ДСНС на
2020 рік та про проведені протягом 2020 року позапланові
заходи
Забезпечення за результатами проведення планових Управління запобігання
(позапланових) заходів державного нагляду (контролю):
надзвичайним ситуаціям
внесення до Пілотного модулю ІАС інформації стосовно
проведених заходів державного нагляду (контролю) у 2021
році;
проведення аналізу повноти та якості інформації, введеної
до Пілотного модуля планування, та збору інформації для
Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду
(контролю)
Проведення перевірок стану адміністративно-правової Управління запобігання
діяльності, обліково-реєстраційної дисципліни, дотримання надзвичайним ситуаціям
законності при застосуванні прав, наданих органам державного
Найменування заходу

Строк
виконання
Упродовж року

До 01 березня

До 01 серпня

до 03 березня

Щомісяця
до 10 числа

За окремими
планами

Стан виконання

7

№
з/п
20

21

22

23

24

25

Найменування заходу
нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки
Проведення аналізу результатів наглядово-профілактичної
діяльності у 2020 році та розроблення комплексного плану
профілактичних заходів
щодо
попередження пожеж,
недопущення загибелі і травмування людей на пожежах на
території відповідних районів та забезпечення його виконання
Забезпечення постійного моніторингу рівня пожежної
небезпеки, проведення під час здійснення державного нагляду
(контролю) перевірок готовності лісових пожежних формувань,
підрозділів місцевої пожежної охорони та добровільних
пожежних дружин (команд)
Здійснення комплексу організаційних та практичних
заходів, направлених на попередження пожеж під час
пожежонебезпечних весняно-літнього та осінньо-зимового
періодів, у тому числі у природних екосистемах (лісових
масивах, торфовищах тощо). Підготовка аналізу ефективності
вжитих заходів, інформаційних матеріалів з даного напрямку з
урахуванням диференційованого підходу
Здійснення обліку пожеж та їх наслідків, внесення даних
до масиву карток обліку пожеж

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Управління запобігання
надзвичайним ситуаціям

І квартал

Управління запобігання
надзвичайним ситуаціям

Упродовж року

Управління запобігання
надзвичайним ситуаціям

Упродовж року

Управління запобігання
надзвичайним ситуаціям
Сектор телекомунікацій,
інформаційних технологій та
Системи 112
Вжиття пожежно-профілактичних заходів, спрямованих на Управління запобігання
усунення причин виникнення і розвитку пожеж, а також на надзвичайним ситуаціям
створення умов, необхідних для успішної їх ліквідації і
проведення рятувальних робіт
Організація та здійснення роз’яснювальної роботи щодо Управління запобігання
дотримання правил пожежної безпеки, проведення лекцій, надзвичайним ситуаціям
бесід, доповідей, виставок, екскурсій тощо. Залучення до
проведення роз’яснювальної роботи та навчання населення
правилам пожежної безпеки за місцем проживання працівників

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Стан виконання
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№
з/п

26

27

28

29

30
31

32

1

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Стан виконання

соціального захисту, священнослужителів культових установ,
працівників місцевої пожежної охорони та членів добровільних
пожежних дружин (команд), співробітників Національної
поліції України тощо
Вивчення вимог нормативно-правових актів у сфері Управління запобігання
За окремим
пожежної, техногенної безпеки та ліцензування господарської надзвичайним ситуаціям
графіком
діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного
призначення з начальницьким складом територіальних органів
ДСНС у системі службової підготовки
Здійснення комплексу організаційних та практичних Управління запобігання
За окремим
заходів, направлених на надання допомоги підпорядкованим надзвичайним ситуаціям
графіком
підрозділам
Підготовка листів за результатами розгляду проєктної Управління запобігання
У разі
документації та розгляд питань, пов’язаних з видачею надзвичайним ситуаціям
надходження
сертифікатів на об'єкти будівництва за зверненням органів
звернень і запитів
державного архітектурно-будівельного контролю
Забезпечення
висвітлення
на
власному
вебсайті Управління запобігання
Упродовж року
нормативно-правових актів та довідкової інформації щодо надзвичайним ситуаціям
ліцензування господарської діяльності з надання послуг і
виконання робіт протипожежного призначення та своєчасного
її оновлення
Здійснення моніторингу виконання судових рішень щодо Управління запобігання
Упродовж року
застосування заходів реагування
надзвичайним ситуаціям
Інформування
територіальних
органів
досудового Управління запобігання
Упродовж року
розслідування про невиконання судових рішень щодо надзвичайним ситуаціям
застосування заходів реагування (у разі встановлення таких
фактів)
Підготовка та надання звітних матеріалів про основні Управління запобігання
У визначені
показники наглядово-профілактичної роботи
надзвичайним ситуаціям
строки
ІІІ. Підготовка та підвищення готовності органів та підрозділів цивільного захисту до дій за призначенням
Коригування оперативно-службової документації з питань Управління реагування на
До 31 березня
організації реагування на надзвичайні ситуації і пожежі надзвичайні ситуації

9

№
з/п

2

3

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)
територіальних органів ДСНС в областях та підпорядкованих Оперативно-координаційний
їм підрозділах у зв’язку з утворенням нових адміністративних центр
районів в областях
Участь у заходах :
Управління реагування на
Міноборони, ГШ ЗСУ та Об’єднаного оперативного штабу надзвичайні ситуації
ЗСУ (командно-штабні навчання, конференції, семінари тощо)
Оперативно-координаційний
центр
державної охорони органів державної влади України та Управління організації заходів
посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона
цивільного захисту

Строк
виконання

з антитерористичної діяльності (навчання, тренування
тощо)

За планом
Міноборони та
ГШ ЗСУ
За
повідомленнями
УДО
За Планом
проведення КГ
АТЦ при РО СБУ
КШН і ТСН з
АТТ у 2021 році
За наказами ГШ
ЗСУ, ДСНС, КОС
ЗСУ

із забезпечення національної безпеки і оборони України,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях
Участь у навчально-методичних зборах з:
заступниками начальників територіальних органів з
реагування на надзвичайні ситуації та начальниками управлінь
(відділів)
реагування
на
надзвичайні
ситуації
територіальних органів ДСНС (на базі Спеціального
авіаційного загону, м. Ніжин Чернігівської області)
керівниками
водолазно-рятувальних
підрозділів
(підрозділів з підводного розмінування) територіальних органів
та підрозділів центрального підпорядкування ДСНС (на базі ГУ
ДСНС у Донецькій області, м. Маріуполь)
начальниками (працівниками) режимно-секретних органів
та органів спеціального зв’язку територіальних органів,
підрозділів центрального підпорядкування ДСНС, закладів
вищої освіти цивільного захисту, Інституту державного

Управління реагування на
надзвичайні ситуації

Управління реагування на
надзвичайні ситуації
Аварійно-рятувальний загін
спеціального призначення
Режимно-таємний сектор
Провідний фахівець
(спеціального звязку)

Квітень

За окремим
рішенням
Травень

Стан виконання
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№
з/п

Найменування заходу
управління та наукових досліджень з цивільного захисту (на
базі Центру зв’язку та управління ДСНС, м. Переяслав
Київської області)
керівним складом оперативно-координаційних центрів
територіальних
органів
та
підрозділів
центрального
підпорядкування ДСНС (на базі Центру зв’язку та управління
ДСНС, м. Переяслав Київської області)
керівниками медичних підрозділів (закладів охорони
здоров’я), територіальних органів ДСНС, підрозділів
центрального підпорядкування ДСНС, закладів вищої освіти
цивільного захисту з питань медичного забезпечення
особового складу та медико-біологічного захисту населення (на
базі ГУ ДСНС у м. Києві)
керівниками піротехнічних підрозділів та відповідальними
за організацію і реалізацію робіт з розмінування (на базі
Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та
швидкого реагування ДСНС, с. Ватутіне Харківської області)
працівниками
мобілізаційного
напряму
діяльності
територіальних органів ДСНС та підрозділів центрального
підпорядкування ДСНС (на базі Центру зв’язку та управління
ДСНС, м. Переяслав Київської області)
спеціалістами
та
уповноваженими
представниками
територіальних органів ДСНС щодо здійснення заходів
радіаційного і хімічного захисту населення і територій (на базі
ГУ ДСНС у Вінницькій області)
начальниками навчальних пунктів (центру) територіальних
органів ДСНС і відповідальними за організацію та проведення
професійної підготовки в органах та підрозділах цивільного
захисту, підрозділах центрального підпорядкування (на базі
ГУ ДСНС у Львівській області та Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності)

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Оперативно-координаційний
центр

За окремим
рішенням

Сектор медичного забезпечення
та медико-біологічного захисту

Вересень

Управління реагування на
надзвичайні ситуації
Аварійно-рятувальний загін
спеціального призначення
Сектор мобілізаційної роботи

За окремим
рішенням

Управління організації заходів
цивільного захисту

Жовтень

Управління реагування на
надзвичайні ситуації
Аварійно-рятувальний загін
спеціального призначення

Жовтень

Вересень

Стан виконання
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№
з/п

Найменування заходу
начальниками лікарсько-експертних комісій територіальних
органів ДСНС, закладів охорони здоров’я ДСНС, закладів
вищої освіти цивільного захисту (на базі Інституту державного
управління та наукових досліджень з цивільного захисту)
психологами органів та підрозділів ДСНС (на базі
Медичного реабілітаційного центру «Одеський»)
начальниками газодимозахисної служби територіальних
органів ДСНС та особовим складом, який відповідає за цей
напрям роботи у підрозділах центрального підпорядкування
ДСНС і закладах вищої освіти цивільного захисту (на базі АРЗ
СП ГУ ДСНС у Миколаївській області)
начальниками
підрозділів
телекомунікацій
та
інформаційних технологій, центрів телекомунікацій та
інформаційних технологій територіальних органів і підрозділів
центрального підпорядкування ДСНС (на базі Центру зв’язку та
управління ДСНС, м. Переяслав Київської області)

4

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)
Лікарсько-експертна комісія

Строк
виконання
Жовтень

Управління персоналу

Жовтень

Оперативно-координаційний
центр

Листопад

Сектор телекомунікацій,
інформаційних технологій та
Системи 112
Центр оперативного звязку,
телекомунікаційних систем та
інформаційних технологій
начальниками аварійно-рятувальних загонів спеціального Управління реагування на
призначення територіальних органів ДСНС (на базі надзвичайні ситуації
Міжрегіонального центру швидкого реагування, м. Ромни Аварійно-рятувальний загін
Сумської області)
спеціального призначення
Участь у семінарах-нарадах, практично-методичних
заняттях, тренінгах з:
уповноваженими представниками територіальних органів Управління організації заходів
ДСНС щодо методичного керівництва та обліку з проведення на цивільного захисту
суб’єктах господарювання навчань і тренувань з питань
цивільного захисту (Дніпропетровська область)
фахівцями технічного захисту інформації та кібербезпеки Центр оперативного зв’язку,
підрозділів телекомунікацій та інформаційних технологій, телекомунікаційних систем та
центрів телекомунікацій та інформаційних технологій інформаційних технологій
територіальних
органів
і
підрозділів
центрального
підпорядкування ДСНС (на базі Центру зв’язку та управління

Листопад

За окремим
рішенням

Квітень

Травень

Стан виконання
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№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

ДСНС, м. Переяслав Київської області)
начальниками
підрозділів
телекомунікацій
та
інформаційних технологій, центрів телекомунікацій та
інформаційних технологій територіальних органів і підрозділів
центрального підпорядкування ДСНС (на базі ГУ ДСНС у
Донецькій області, м. Маріуполь)

5

6
7

Сектор телекомунікацій,
інформаційних технологій та
Системи 112
Центр оперативного звязку,
телекомунікаційних систем та
інформаційних технологій
фахівцями підрозділів телекомунікацій та інформаційних Сектор телекомунікацій,
технологій, центрів телекомунікацій та інформаційних інформаційних технологій та
технологій територіальних органів і підрозділів центрального Системи 112
підпорядкування ДСНС, які у своїй службовій діяльності Центр оперативного звязку,
використовують безпілотні летальні апарати (на базі ГУ ДСНС телекомунікаційних систем та
у Вінницькій області)
інформаційних технологій
Розгортання зведених загонів з ліквідації наслідків Управління реагування на
надзвичайних ситуацій та гасіння складних пожеж з метою їх надзвичайні ситуації
підготовки до дій за призначенням
Проведення відбіркового етапу конкурсу «Кращий
начальник караулу»
Проведення тренувань сил та засобів радіозв’язку польових
вузлів зв’язку

Оперативно-координаційний
центр
Сектор телекомунікацій,
інформаційних технологій та
Системи 112
Сектор телекомунікацій,
інформаційних технологій та
Системи 112
Оперативно-координаційний
центр

8

Участь у проведенні радіотренувань між екіпажами
пошуково-рятувальних повітряних суден та наземними
аварійно-рятувальними підрозділами територіальних органів
ДСНС з удосконалення взаємодії під час проведення авіаційних
робіт з пошуку і рятування у разі виникнення надзвичайної
ситуації

9

Підключення районних підрозділів Головного управління Сектор телекомунікацій,
до відомчої телекомунікаційної мережі
інформаційних технологій та
Системи 112

Строк
виконання
Червень

Вересень

У визначені
Головним
управлінням
терміни
Червень – липень
Травень,
листопад
За окремим
планом

До 25 грудня

Стан виконання
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№
з/п
10

11

12

13

14

15

16

17
18

Найменування заходу
Комплектування стаціонарних та польових вузлів зв’язку
короткохвильовими трансиверами (з блоками узгодження та
антено–фідерними пристроями)
Забезпечення проведення розрахунків та підготовки планів
щодо впровадження системи оперативно-диспетчерського
управління

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)
Сектор телекомунікацій,
інформаційних технологій та
Системи 112
Сектор телекомунікацій,
інформаційних технологій та
Системи 112
Оперативно-координаційний
центр
Сектор мобілізаційної роботи

Внесення змін до Схеми розгортання органів та підрозділів
ДСНС у разі проведення мобілізації відповідно до
організаційних заходів, які проводяться в системі ДСНС
Внесення змін до оперативно-мобілізаційних документів Сектор мобілізаційної роботи
Мобілізаційного плану ДСНС відповідно до організаційних
заходів, які проводяться в системі ДСНС
Проведення
загального
уточнення
оперативно- Сектор мобілізаційної роботи
мобілізаційних документів Мобілізаційного плану ДСНС
Подання пропозицій щодо уточнення план-заявок на
виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг для
задоволення потреб ДСНС на особливий період
Подання даних щодо укомплектованості особовим складом
та забезпеченості технікою та іншими матеріально-технічними
засобами підрозділів, які підлягають формуванню в особливий
період
Подання даних щодо укладання контрактів про
перебування у резерві служби цивільного захисту
Подання донесень з праці та кадрів

Строк
виконання
До 25 грудня
До 01 листопада

Щокварталу
Щокварталу

Сектор мобілізаційної роботи

Упродовж року
(за окремим
розпорядженням)
Грудень

Сектор мобілізаційної роботи

Грудень

Сектор мобілізаційної роботи

Січень,
Липень
Лютий

Сектор мобілізаційної роботи

ІV. Робота з персоналом та підготовка кадрів
1

Організація відбору кандидатів із числа цивільної молоді, Управління персоналу
осіб рядового і молодшого начальницького складу служби
цивільного захисту для вступу на навчання до закладів вищої

Січень – червень

Стан виконання
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№
з/п
2

3

4

5

Найменування заходу
освіти цивільного захисту
Участь у роботі Комісій з персонального розподілу
випускників закладів вищої освіти цивільного захисту, які
навчаються за державним замовленням, для проходження
служби цивільного захисту в органах та підрозділах ДСНС
Організація підвищення кваліфікації (спеціалізації):
осіб середнього та старшого начальницького складу служби
цивільного захисту у закладах вищої освіти цивільного захисту
(післядипломна освіта)
психологів органів і підрозділів ДСНС за Типовою
навчальною програмою підвищення кваліфікації психологів з
психологічного супроводу учасників АТО та ООС (наказ МВС
від 31.10.2019 № 916)
Забезпечення планування та контролю за своєчасним
проходження професійної підготовки особами рядового і
начальницького складу, працівниками органів та підрозділів
цивільного захисту
Участь у семінарах з:
начальниками управлінь (відділів, секторів) ресурсного
забезпечення територіальних органів ДСНС, підрозділів
центрального підпорядкування ДСНС та закладів вищої освіти
цивільного захисту (на базі ГУ ДСНС в Одеській області)
начальниками відділів соціально-гуманітарної роботи
територіальних органів ДСНС, підрозділів центрального
підпорядкування ДСНС, підприємств, установ та організацій
сфери управління ДСНС (на базі Інституту державного
управління та наукових досліджень з цивільного захисту)
керівниками відділів (секторів) планування, аналітичного
та документального забезпечення територіальних органів
ДСНС ( м. Київ)
керівниками юридичних служб територіальних органів
ДСНС та підрозділів центрального підпорядкування (на базі У

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Управління персоналу

Лютий-квітень

Управління персоналу

За окремими
планами

Управління реагування на
надзвичайні ситуації

Упродовж року

Управління ресурсного
забезпечення

ІІ квартал
(за окремим
рішенням)

Управління персоналу

Березень

Відділ планування,
аналітичного та
документального забезпечення
Юридичний сектор

Травень
ІІІ квартал

Стан виконання
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№
з/п

6

7

8
9

10

11

Найменування заходу
ДСНС у Тернопільській області)
питань організації безпеки дорожнього руху з начальниками
служби безпеки дорожнього руху територіальних органах,
підрозділів центрального підпорядкування, підприємств,
установ та організацій сфери управління ДСНС
представниками територіальних органів ДСНС та закладів
вищої освіти цивільного захисту, до компетенції яких належить
питання міжнародного співробітництва (на базі ГУ ДСНС в
Одеській області)
Призначення випускників закладів освіти цивільного
захисту на посади в органах і підрозділах ДСНС для
подальшого проходження служби цивільного захисту
Корегування
тематики
гуманітарної
підготовки,
інформаційних годин, тематичних бесід з висвітлення мовнокультурної самобутності українського народу та його героїзму
в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави,
запобігання пропаганді культу насильства, жорстокості і
бездуховності, утвердження загальнолюдських, національних,
духовних та європейських цінностей тощо
Аналіз стану соціально-гуманітарної роботи за звітний
період
Проведення цільових перевірок стану дисципліни і
законності в підрозділах та надання відповідної практичної
допомоги
Підготовка щоквартальних оглядів стану роботи із
зміцнення
дисципліни,
дотримання
правопорядку
та
результатів перевірок з опрацюванням додаткових заходів з
попередження порушень дисципліни і законності в
підпорядкованих підрозділах
Соціальний моніторинг підрозділів територіальних органів
ДСНС, розроблення та вдосконалення програм їх соціального
розвитку

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Служба безпеки дорожнього
руху

ІІІ квартал
(за окремим
рішенням)

Сектор взаємодії з органами
влади та роботи з
переселенцями

За окремим
рішенням

Управління персоналу
Управління персоналу

Управління персоналу
Управління персоналу

Лютий
Березень
Червень
Січень

Січень
Липень
Упродовж року

Управління персоналу

Січень
Квітень
Липень
Жовтень

Управління персоналу

Постійно

Стан виконання
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№
з/п
12

13

14

15
16
17

18

19

20

21

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)
Забезпечення реалізації соціальних, правових гарантій осіб Управління персоналу
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту,
звільнених у запас або відставку, учасників бойових дій,
учасників АТО, сімей загиблих працівників
Забезпечення заходів із задоволення прав рядового і Управління персоналу
начальницького складу служби цивільного захисту на свободу
світогляду, віросповідання, справлення релігійних обрядів
Забезпечення дотримання особовим складом вимог Управління персоналу
Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту та
ведення дисциплінарної практики
Аналіз та узагальнення суспільно-політичної обстановки в Управління персоналу
районах дислокації підрозділів Головного управління
Організація проведення службових розслідувань та Управління персоналу
реалізація пропозицій щодо попередження порушень
Проведення перевірки подання е-декларацій суб’єктами Сектор з питань запобігання та
декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з виявлення корупції
виконанням функцій держави, та повідомлення упродовж трьох
робочих днів з дня виявлення такого факту НАЗК про випадки
неподання чи несвоєчасного подання вказаних декларацій
Збір та аналіз інформації про роботу близьких осіб з метою Сектор з питань запобігання та
завчасного запобігання та врегулювання конфлікту інтересів виявлення корупції
(наказ ДСНС від 13.06.2019 № 349)
Проведення аналізу роботи сектора з питань запобігання та Сектор з питань запобігання та
виявлення корупції (накази ДСНС від 25.04.2019 № 262 (зі виявлення корупції
змінами) та від 03.12.2018 № 701)
Найменування заходу

Здійснення
контролю
за
поданням
суб’єктами Сектор з питань запобігання та
декларування декларацій особи, уповноваженої на виконання виявлення корупції
функцій держави, за 2020 рік шляхом їх заповнення на
офіційному веб-сайті Національного агентства з питань
запобігання корупції
Контроль за дотриманням законодавства щодо конфлікту Сектор з питань запобігання та

Строк
виконання
Постійно

Упродовж року
Постійно
Постійно
Постійно
Упродовж року

До 01 липня
До 31 грудня
Щокварталу до
першого числа
місяця, наступного
за звітним
До 01 квітня

Упродовж року

Стан виконання
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№
з/п

22

1

2

3

4

5

6

Відповідальні виконавці
Строк
(структурний підрозділ)
виконання
інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у виявлення корупції
його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної
рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або
діями, вчиненими в таких умовах
Організаційне забезпечення роботи кваліфікаційної комісії Управління реагування на
Липень – серпень
з питань присвоєння, підтвердження, зниження класної надзвичайні ситуації
кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту
V. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
Найменування заходу

Інформування територіальних органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування про виявлені на підвідомчих
об’єктах порушення вимог нормативно-правових актів з питань
пожежної безпеки
Надання пропозицій головам районних державних
адміністрацій та об’єднаних територіальних громад щодо
фінансування утворення та утримання підрозділів місцевої
пожежної охорони
Здійснення взаємодії з місцевими органами виконавчої
влади щодо своєчасної підготовки та розгляду питань
забезпечення пожежної, техногенно-екологічної безпеки,
захисту населення і території, запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації на комісіях ТЕБ та НС
Взаємодія з центральними органами виконавчої влади,
місцевими державними адміністраціями та органами місцевого
самоврядування у частині здійснення функцій ДСНС щодо
об’єктів будівництва
Надання методичної та практичної допомоги органам
місцевого самоврядування щодо: утворення нових та
реформування існуючих пожежно-рятувальних підрозділів
(пожежних частин) місцевої і добровільної пожежної охорони в
об’єднаних територіальних громадах
Підготовка інвестиційних програм і проєктів з розбудови

Управління запобігання
надзвичайним ситуаціям

Щокварталу

Управління запобігання
надзвичайним ситуаціям

Впродовж року

Управління запобігання
надзвичайним ситуаціям

За окремим
графіком

Управління запобігання
надзвичайним ситуаціям

Упродовж року

Управління реагування на
надзвичайні ситуації
Управління запобігання
надзвичайним ситуаціям

Упродовж року

Управління реагування на

Упродовж року

Стан виконання
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№
з/п

7

8

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)
мережі місцевих пожежно-рятувальних підрозділів (Центрів надзвичайні ситуації
безпеки) в об'єднаних територіальних громадах та Управління запобігання
інформування про проведену роботу ДСНС через Відділ надзвичайним ситуаціям
впровадження реформ органів та підрозділів цивільного
захисту
Участь в організації заходів цивільного захисту в Управління організації заходів
новоутворених районах:
цивільного захисту
утворення ланок територіальних підсистем єдиної
державної системи цивільного захисту:
утворення (уточнення складу) сил цивільного захисту
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту (її ланки) (комунальних аварійнорятувальних служб, територіальних формувань цивільного
захисту, територіальних спеціалізованих служб цивільного
захисту)
утворення та забезпечення функціонування структурних
підрозділів з питань цивільного захисту районних
держадміністрацій
Найменування заходу

розроблення (коригування):
планів реагування на надзвичайні ситуації:
областей
районів
планів цивільного захисту на особливий період:
областей
районів
утворення місцевих комісій з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Ведення територіальної складової загальнодержавного Управління організації заходів
електронного обліку захисних споруд цивільного захисту, цивільного захисту
проведення
в
установленому
порядку
звірки
з
документальними (паперовими) обліками місцевих державних

Строк
виконання

ІІ квартал
ІІІ квартал

І квартал

ІІІ квартал
ІІ квартал
ІV квартал
ІІІ квартал
І квартал
Упродовж року
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№
з/п
9

10

11

12

Найменування заходу
адміністрацій та органів місцевого самоврядування
Видача за зверненням юридичних і фізичних осіб
інформації на врахування вимог інженерно-технічних заходів
цивільного захисту у містобудівній та проектній документації
об'єктів будівництва. Участь у діяльності архітектурномістобудівних рад різного рівня
Надання допомоги новоствореним районним державним
адміністраціям та об'єднаним територіальним громадам у
створенні фонду захисних споруд цивільного захисту шляхом
участі в обстеженні будівель і споруд різного призначення з
метою подальшої постановки їх на облік фонду захисних
споруд цивільного захисту як найпростіших укриттів та споруд
подвійного
призначення, оцінці стану їх готовності до
використання за призначенням
Забезпечення
спільно
з
місцевими
державними
адміністраціями та органами місцевого самоврядування
контролю за станом готовності захисних споруд цивільного
захисту, участі в роботі з проведення оцінювання зазначених
споруд

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)

Строк
виконання

Управління організації заходів
цивільного захисту

Упродовж року

Управління організації заходів
цивільного захисту

Упродовж року

Управління організації заходів
цивільного захисту

Упродовж року

Приведення у готовність до використання за призначенням Управління організації заходів
захисних споруд цивільного захисту, а також інших споруд, цивільного захисту
призначених для укриття персоналу органів і підрозділів
ДСНС, дообладнання їх у відповідності до затверджених
нормативів

Упродовж року

Стан виконання

VІ. Організаційно-управлінські та інші заходи, що забезпечують виконання покладених завдань та функцій
1

Організаційно-технічне забезпечення проведення засідань Відділ планування, аналітичного Згідно з Планом
Колегії Головного управління
та документального забезпечення роботи Колегії ГУ
Структурні підрозділи апарату
Головного управління (у межах
компетенції)
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Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)
Проведення загальної перевірки наявності секретних Режимно-таємний сектор
документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної Провідний фахівець
інформації з грифом секретності «Особливої важливості», (спеціального звязку)
«Цілком таємно» і «Таємно»
Проведення щоквартальних перевірок всіх вхідних та Режимно-таємний сектор
підготовлених документів, а також інших матеріальних носіїв
секретної інформації з грифом «Цілком таємно» і «Таємно»,
взятих на облік упродовж кварталу
Участь у перевірці виконання вимог нормативно-правових Сектор телекомунікацій,
документів з питань технічного захисту інформації та інформаційних технологій та
інформатизації у ГУ ДСНС у Харківський області
Системи 112
Здійснення узагальнення та аналізу стану організації Юридичний сектор
претензійно-позовної роботи, систематизації законодавства та
забезпечення своєчасне подання до ДСНС звітних матеріалів:
за І півріччя 2021 року
за 2021 рік
Забезпечення подання до ДСНС інформації про наявність Юридичний сектор
судових проваджень щодо об'єктів державної власності,
учасником яких є територіальні органи ДСНС
Участь в організації договірної, правової, претензійно- Юридичний сектор
позовної роботи та здійснення контролю за її проведенням в
органах та підрозділах цивільного захисту
Організація та проведення:
Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки Сектор роботи із засобами
життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної масової інформації
середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної
освіти
шкільних,
районних
(міських),
обласних
етапів Сектор роботи із засобами
Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних
масової інформації
Всеукраїнського дитячого конкурсу малюнку та робіт Сектор роботи із засобами
декоративно-прикладної творчості на пожежну та техногенну масової інформації
тематику
Найменування заходу

Строк
виконання
Січень

Квітень
Липень
Жовтень
ІV квартал

До 25 червня,
До 25 грудня
Щомісяця
до 5 числа
Упродовж року

До 15 грудня

Упродовж року
Січень – травень
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Найменування заходу
Організація та проведення Всеукраїнських акцій:
«Сімейний день надзвичайних ситуацій»;
«Герой – рятувальник року»;
«Запобігти, Врятувати, Допомогти»
Розробка
та
затвердження
Планів
заходів
з
енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на
оплату комунальних послуг та енергоносіїв
Співпраця з благодійними організаціями та іншими
центральними
органами
виконавчої
влади
стосовно
безкоштовної передачі матеріальних цінностей до сфери
управління ДСНС
Відпрацювання табелів до штатів, табелів оснащення
аварійно-рятувальних,
пожежно-рятувальних
підрозділів,
навчальних закладів і інших організаційно-штатних структур
відповідно до діючих штатів, штатних розкладів та з
урахуванням районів їх розміщення, покладених на них
функцій та завдань
Контроль за здійсненням закупівель товарів, робіт і послуг
в електронній системі Prozorro, у тому числі допорогових
закупівель

Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)
Сектор роботи із засобами
масової інформації

Строк
виконання
Упродовж року

Управління ресурсного
забезпечення

Упродовж року

Управління ресурсного
забезпечення
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Управління ресурсного
забезпечення
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Управління ресурсного
забезпечення
Центр забезпечення діяльності
Головного управління
Відпрацювання та надання матеріалів на засідання Комісій Управління ресурсного
з розгляду питань списання та відчуження майна в системі забезпечення
ДСНС
Підготовка будівель і споруд адміністративно-житлового Управління ресурсного
фонду ДСНС до сталої роботи та експлуатації в осінньо- забезпечення
зимовий період
Оформлення
правовстановлюючої
документації
на Управління ресурсного
земельні ділянки системи ДСНС та контроль за ефективним забезпечення
використанням та збереженням об'єктів державної власності
Організація і забезпечення заходів з безпеки дорожнього Служба безпеки дорожнього
руху в підрозділах територіальних органів ДСНС
руху

Упродовж року

Упродовж року
Упродовж року
Упродовж року
Упродовж року
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Відповідальні виконавці
(структурний підрозділ)
Реалізація та здійснення контролю щодо забезпечення Центр забезпечення діяльності
житлом на умовах фінансового лізингу
Головного управління
Організація підготовки та проведення в Головному Управління персоналу
управлінні заходів щодо відзначення:
Міжнародного жіночого дня
Дня пожежної охорони
35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Дня Конституції України
Дня Незалежності України
Дня рятівника
Дня захисника України
Дня гідності та свободи
Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС
Найменування заходу

Начальник Головного управління ДСНС України у Харківській області Олександр ВОЛОБУЄВ
14 грудня 2020 року

Строк
виконання
Упродовж року

08 березня
17 квітня
26 квітня
08 травня
28 червня
24 серпня
17 вересня
14 жовтня
21 листопада
14 грудня

Стан виконання

