ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАКАЗ
м. Київ

07.02.2013

№7
(з основної діяльності)

Про затвердження граничної чисельності
територіальних органів ДСНС України
та їх типових структур

Відповідно до вимог Положення про Державну службу України з
надзвичайних ситуацій,
затвердженого Указом Президента України від
16 січня 2013 р. № 20,
керуючись постановами
Кабінету
Міністрів
України від 21 січня 2013 р. № 21 «Про внесення змін у додаток до
постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2011 р. № 1184»,
від 21 січня 2013 р. № 33 «Про утворення територіальних органів Державної
служби з надзвичайних ситуацій та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України», а також з метою
організаційного забезпечення діяльності територіальних органів ДСНС
України та підпорядкованих їм підрозділів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Граничну чисельність територіальних органів ДСНС України
в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
(додаток 1).
1.2. Типову структуру Головного управління ДСНС України в
Автономній Республіці Крим, області та м. Києві (додаток 2).
1.3. Типову
структуру Управління ДСНС України в області та
м. Севастополі (додаток 3).
2. Начальникам головних управлінь (управлінь) ДСНС України в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:
2.1. До 18 лютого 2013 року надати для затвердження погоджену з
керівниками структурних підрозділів апарату ДСНС України структуру
Головного
управління (Управління) ДСНС України в Автономній
Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі та проекти їх штатів,
відповідно до визначеної граничної чисельності територіального органу.
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2.2. У місячний термін надати пропозиції щодо об’єднання Центрів
забезпечення діяльності головних територіальних управлінь (територіальних
управлінь) МНС України з організаційними структурами, що були
підпорядковані головним управлінням (управлінням) Держтехногенбезпеки
України. Посади осіб інженерно-інспекторського складу, які виконували
свої функції на відповідних територіях, можуть передбачатися у штатах
державних пожежно-рятувальних загонів (частин) у районах. Вивільнена
чисельність при здійсненні зазначеного реформування буде передаватись у
підпорядковані підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту.
3. Департаменту персоналу (Євсюков О.П.):
3.1. До 1 березня 2013 року подати на затвердження структури та
штати територіальних органів ДСНС України.
3.2. У встановленому порядку надати пропозиції щодо внесення змін
до Переліку
посад,
що підлягають заміщенню особами вищого
офіцерського (начальницького) складу, та граничних
військових і
спеціальних звань за цими посадами, затвердженого Указом Президента
України від 21 березня 2002 р. № 277.
3.3. У місячний термін подати на затвердження перелік посад, що
підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу органів і
підрозділів ДСНС України, та номенклатуру посад для їх призначення.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова

М. Болотських

