ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАКАЗ
м. Київ

№ 382

06.06.2013
(з основної діяльності)
Про проведення комплексної перевірки
органів управління у сфері цивільного
захисту Кіровоградської області

На виконання Плану основних заходів цивільного захисту на
2013 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
28 листопада 2012 р. № 952-р, та Плану роботи Державної служби України з
надзвичайних ситуацій на 2013 рік, затвердженого Міністром оборони України
19.04.2013, щодо проведення комплексних перевірок стану реалізації
державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань
техногенної та пожежної безпеки у Кіровоградській області
НАКАЗУЮ:
1. Провести:
з 17 червня по 27 червня 2013 року комплексну перевірку стану
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи
з питань техногенної та пожежної безпеки у Кіровоградській області з
реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту та службової
діяльності Управління ДСНС України у Кіровоградській області.
2. Призначити керівництво комісії з комплексної перевірки у складі:
голова комісії - перший заступник Голови ДСНС України Данилюк
Сергій Леонідович;
заступники голови комісії:
директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Петріщев
Володимир Іванович;
начальник відділу організації роботи Центральної міжвідомчої
атестаційної комісії Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту ДСНС України Огороднік Олег Едуардович.
3. Голові комісії затвердити:
персональний склад комісії, що залучається до перевірки;

розклади перевірки Кіровоградської області та службової діяльності
Управління ДСНС України у Кіровоградській області;
перелік об’єктів з високим ступенем ризику виникнення надзвичайних
ситуацій Кіровоградської області, що підлягають перевірці, як додаток до
розкладу перевірки, приписи на перевірку цих об’єктів.
4. Керівникам департаментів та інших самостійних структурних
підрозділів апарату ДСНС України у термін до 12:00 07.06.2013 надати до
управління техногенної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним
ситуаціям пропозиції щодо включення до складу комісії відповідних
працівників за напрямками: управління техногенної безпеки Департаменту
запобігання надзвичайним ситуаціям – 3 фахівці (обласна, місцеві, районні
комісії з питань ТЕБ та НС, планування запобіжних заходів, створення і
готовність підсистеми ЄДС ЦЗ до реагування на надзвичайні ситуації на всіх
рівнях її територіальної побудови, стан готовності аварійно-рятувальних
формувань та служб), управління пожежної безпеки Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям – 3 фахівці (пожежна безпека); управління
аналітичної роботи Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям –
1 фахівець (контроль застосування санкцій); Департамент організації заходів
цивільного захисту - 2 фахівці (планування заходів цивільного захисту,
інженерний захист, евакуаційні заходи, радіаційний та хімічний захист,
контроль за функціонуванням систем оповіщення населення про виникнення
або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, медико – біологічний захист);
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту – 1 фахівець
(організація навчання населення); Департамент реагування на надзвичайні
ситуації – 1 фахівець (готовність до дій за призначенням підрозділів ДСНС
України у Кіровоградській області); Департамент ресурсного забезпечення –
1 фахівець (створення регіональних, місцевих та об’єктових фінансових і
матеріальних резервів, організація зберігання матеріальних резервів);
Адміністративний департамент – 1 фахівець; Департамент персоналу –
1 фахівець; Управління внутрішнього аудиту та протидії корупції – 1 фахівець,
Відділ медичного забезпечення, реабілітації та охорони здоров’я – 1 фахівець
(медичне забезпечення особового складу територіальних органів та
підрозділів).
5. Начальникам Головних управлінь (Управлінь) ДСНС України у
Дніпропетровській, Закарпатській, Миколаївській та Черкаській областях:
у термін до 12:00 07.06.2013 надати до управління техногенної безпеки
Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям пропозиції щодо
включення до складу комісії по 1 фахівцю (спеціалісту) органів державного
нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки;
відрядити з 16 по 28 червня 2013 року до Управління ДСНС України у
Кіровоградській області у розпорядження голови комісії по 1 фахівцю
(спеціалісту) органів державного нагляду, підготовленому у сфері цивільного
захисту та техногенної безпеки, якому прибути до 9:00 17 червня 2013 року на
представлення комісії до Кіровоградської обласної державної адміністрації за
адресою: м. Кіровоград, пл. Кірова, 1.

6. Керівникам департаментів та інших самостійних структурних
підрозділів апарату ДСНС України:
затвердити членам комісії плани перевірки;
направити членів комісії до Департаменту запобігання надзвичайним
ситуаціям на 11:00 14 червня 2013 року на інструктаж за адресою:
м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1, 5 поверх, актовий зал. У членів
комісії повинні бути плани та завдання на проведення заходів комплексної
перевірки, затверджені відповідними керівниками.
7. Директору Департаменту персоналу Євсюкову О.П. та начальнику
Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
ДСНС України Олішевському А.С. забезпечити членів комісії службовими
документами на відрядження у період з 16 по 28 червня 2013 року.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М. Болотських

