ЗАТВЕРДЖУЮ
Виконуючий обов’язки Голови
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій
З.Н. Шкіряк
«_____» березня 2015 року
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ
ДСНС України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та
Стратегії сталого розвитку “Україна - 2020” у 2015 році
№
з/п

Завдання, визначені в Програмі діяльності
Кабінету Міністрів України та Стратегії
сталого розвитку “Україна - 2020”

Зміст заходу

Строк
виконання

Відповідальні за
виконання

Нова оборонна політика, що гарантує національну безпеку і обороноздатність України
та відновлення національного суверенітету на всій території держави
1

2. Реформування всієї системи мобілізаційної
підготовки та мобілізації України з
урахуванням особливостей збройної агресії в
сучасних умовах (системи мобілізації
Збройних Сил та інших військових
формувань,
сил
цивільного
захисту,
національної
економіки).
Внесення
необхідних змін до Законів України “Про
оборону” та “Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію”, перегляд усіх стратегічних
мобілізаційних планів (Угода)

у межах компетенції спільно з Міноборони взяти
участь у розробленні проекту закону про внесення
змін до законів України щодо оборони,
мобілізаційної підготовки та мобілізації (стосовно
реформування системи мобілізаційної підготовки та
мобілізації України з урахуванням можливостей
національної економіки, досвіду проведення
часткової
мобілізації
та
проведення
антитерористичної операції, досвіду інших країн у
зазначеній сфері)

До
30 жовтня

Сектор мобілізаційної
роботи,
Департамент персоналу,
Департамент організації
заходів цивільного
захисту,
Департамент реагування
на надзвичайні ситуації
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2

3. Створення ефективної державної системи
кризового реагування (мережі ситуаційних
центрів центральних органів виконавчої
влади) за провідної ролі Ради національної
безпеки і оборони України (Стратегія)

у межах компетенції спільно з Міноборони взяти
участь у розробленні пропозицій щодо концепції
створення ефективної державної системи кризового
реагування
(мережі
ситуаційних
центрів
центральних органів виконавчої влади) та плану
заходів щодо реалізації зазначеної концепції

До
30 листопада

Департамент реагування
на надзвичайні ситуації
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21.
Запровадження
дієвих
механізмів
фінансування
будівництва
житла
для
військовослужбовців
(службового
та
постійного) (Угода)

2) забезпечити будівництво (придбання) житла,
насамперед для сімей загиблих та поранених осіб
рядового і начальницького складу, які брали
безпосередню
участь
у
антитерористичних
операціях

Впродовж
року

Департамент ресурсного
забезпечення

До
30 червня

Юридичне управління,
Департамент державного
нагляду (контролю) у
сфері пожежної,
техногенної безпеки та
цивільного захисту

Нова політика державного управління
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37. Дерегуляція та розвиток підприємництва.
Скорочення кількості органів державного
нагляду (контролю) (Стратегія).
Дерегуляція та зменшення кількості точок
дотику бізнесу та держави (Програма).
Забезпечення протягом одного року заміни
існуючої
системи
регулювання
підприємницької діяльності на європейську.
Впровадження регуляторної моделі, що
передбачає
кількість
та
функції
контролюючих
органів
відповідно
до
стандартів ЄС та Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їх державами-членами, з
іншої сторони.
Завершення
зменшення
кількості
контролюючих органів з 56 до 28, функцій - з
1032 до 680 (перше півріччя 2015 року),

завершити розроблення проекту Положення про
Державну службу України з надзвичайних ситуацій
із урахуванням Схеми спрямування і координації
діяльності центральних органів виконавчої влади
Кабінетом Міністрів України через відповідних
членів Кабінету Міністрів України, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від
10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади”, та внести їх
на розгляд Кабінету Міністрів України
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приведення кількості контролюючих органів
та їх функцій у повну відповідність з
європейськими стандартами (Програма).
Скорочення кількості регуляторних та
контролюючих органів шляхом їх злиття або
ліквідації,
забезпечення
усунення
дублювання
функцій
між
органами
державного
нагляду
(контролю)
або
делегування окремих функцій держави
саморегулівним організаціям (Угода)
49. Забезпечення спроможності місцевого
самоврядування (Стратегія).
Належне ресурсне забезпечення місцевого
самоврядування (Угода)

у
межах
компетенції
розробити
проекти
нормативно-правових актів та здійснити заходи,
необхідні для забезпечення реалізації Закону
України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо реформи міжбюджетних відносин”
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56. Запровадження виключно конкурсного
відбору на посади державної служби (усіх
категорій) (Угода). Конкурсний відбір на
новій основі (Програма)

спільно з Нацдержслужбою взяти участь у
визначенні спеціальних вимог до професійної
компетентності осіб, які претендують на зайняття
посад державної служби категорій “Б” і “В”
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63. Проведення функціонального аналізу і
організаційної реструктуризації (оптимізації)
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, скорочення чисельності
державних службовців (не менше ніж на
10 відсотків),
оптимізація
витрат
на
забезпечення органів державної влади та
органів місцевого самоврядування (Угода).

провести функціональне обстеження ДСНС з метою
подальшої оптимізації системи органів ДСНС
України, усунення дублювання функцій та
повноважень, позбавлення невластивих їм функцій
та повноважень

У строки,
визначені у
дорученнях
Кабінету
Міністрів
України

Департамент економіки і
фінансів

У тримісячний Департамент персоналу
строк з дня
опублікування
Закону
України “Про
державну
службу”
Впродовж
року

Департамент персоналу,
Департамент економіки і
фінансів

4

Скорочення кількості державних службовців
на 10 відсотків, відповідне збільшення
заробітної плати (Програма)
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68. Скорочення кількості адміністративних забезпечити перегляд на постійній основі вартості
послуг. Впорядкування відносин щодо бланків документів, які використовуються для
оплати адміністративних послуг (Угода)
оформлення результатів надання адміністративних
послуг з метою недопущення виникнення проблем
під час їх виготовлення на державному підприємстві
“Поліграфкомбінат “Україна”

До
30 грудня

Департамент державного
нагляду (контролю) у
сфері пожежної,
техногенної безпеки та
цивільного захисту
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73. Оновлення влади та антикорупційна
реформа (Стратегія).
Проведення перевірки осіб, на яких
поширюється дія Закону України “Про
очищення влади” (Програма)

у межах компетенції забезпечити проведення
перевірок відповідно до Закону України “Про
очищення влади” та розпорядження Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025
“Про затвердження плану проведення перевірок
відповідно до Закону України “Про очищення
влади”

Впродовж
року

Департамент персоналу,
Відділ власної безпеки
та протидії корупції

у межах компетенції спільно з Мін’юстом взяти
участь у розробленні проектів нормативно-правових
актів щодо внесення змін до актів законодавства у
сфері очищення влади

До
30 березня

Департамент персоналу,
Відділ власної безпеки
та протидії корупції

80. Реформування правоохоронної системи у межах повноважень забезпечити виконання плану
(Стратегія, Угода).
заходів щодо реформування та розвитку органів
Реформування МВС, розроблення проекту і внутрішніх справ
схвалення Концепції першочергових заходів з
реформування системи МВС: реалізація
принципу “Служити і захищати” замість
“Карати та кришувати”.

Впродовж
року

Юридичне управління,
Департамент персоналу,
Департамент
персоналу,
Департамент
організації заходів
цивільного захисту,
Департамент реагування
на надзвичайні ситуації,
Департамент державного
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5

нагляду (контролю) у
сфері пожежної,
техногенної безпеки та
цивільного захисту

Нова економічна політика
11

126. Підтвердження відповідності української
системи технічного регулювання вимогам ЄС
шляхом створення незалежних органів
стандартизації та метрології відповідно до
європейської практики (Угода)

4) у межах компетенції забезпечити підготовку та
прийняття нормативно-правових актів, необхідних
для реалізації Закону України “Про технічні
регламенти та оцінку відповідності”

Впродовж
Департамент державного
одного року з
нагляду (контролю) у
дня
сфері пожежної,
опублікування техногенної безпеки та
Закону
цивільного захисту,
України “Про Юридичне управління
технічні
регламенти та
оцінку
відповідності”
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132. Скасування нормативно-правових актів
(зокрема САНПін), та актів, які не розміщені
у вільному доступі та використовуються для
регулювання підприємницької діяльності
(Угода)

1) у межах компетенції за координації Державної
реєстраційної служби розробити та подати Кабінету
Міністрів України проекти нормативно-правових
актів щодо скасування нормативно-правових актів,
які не розміщені у вільному доступі та
використовуються
для
регулювання
підприємницької діяльності

Впродовж
року

Департамент державного
нагляду (контролю) у
сфері пожежної,
техногенної безпеки та
цивільного захисту,
Юридичне управління

2) у межах компетенції за координації Державної
реєстраційної служби скасувати нормативно-правові
акти, які не розміщені у вільному доступі та
використовуються
для
регулювання
підприємницької діяльності

Впродовж
року

Департамент державного
нагляду (контролю) у
сфері пожежної,
техногенної безпеки та
цивільного захисту

6

13

135. Збільшення кількості видів ділової
діяльності суб’єктів господарювання, які
можуть здійснювати самостійне оцінювання
відповідності власної діяльності вимогам та
прийнятим нормам без застосування системи
державного нагляду (контролю) (Угода)

у межах компетенції взяти участь у розробленні
проектів актів законодавства, спрямованих на
запровадження
самостійного
оцінювання
відповідності діяльності суб’єктів господарювання
вимогам законодавства без застосування системи
державного нагляду (контролю)

до 31 травня

Юридичне управління,
Департамент державного
нагляду (контролю) у
сфері пожежної,
техногенної безпеки та
цивільного захисту
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164. Організація та безпека дорожнього руху.
Перегляд діючих програм з підвищення рівня
безпеки дорожнього руху та прийняття
скоординованого плану дій на п’ять років з
забезпечення безпеки дорожнього руху
(Угода)

1) у межах компетенції участь у розробці проекту
постанови Кабінету Міністрів України про
затвердження плану дій з безпеки дорожнього руху
на період до 2020 року

до 30 березня

Департамент ресурсного
забезпечення
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193. Встановлення системи оцінки якості
атмосферного
повітря
відносно
забруднювачів
атмосферного
повітря
(створення інфраструктури для оцінки якості
атмосферного повітря, моніторинг якості
повітря, який відповідав би вимогам
Директиви № 2008/50/ЄС (зокрема, кількість
пунктів заміру, показники, щодо яких
проводиться моніторинг) та закріплення її на
законодавчому рівні), запровадження планів
щодо якості атмосферного повітря для зон і
агломерацій,
де
рівень
забруднення
перевищує граничну/цільову величину, на
виконання Директиви № 2008/50/ЄС про
якість атмосферного повітря та чистіше
повітря для Європи (Угода)

1) спільно з Мінприроди та МОЗ забезпечити
проведення аналізу відповідності існуючої мережі
спостережень вимогам Директиви № 2008/50/ЄС
2) спільно з Мінприроди взяти участь у розробленні
методології складення планів щодо якості
атмосферного повітря для зон і агломерацій, де
рівень забруднення перевищує граничну/цільову
величину

до 30 червня

Управління
гідрометеорології

до 30
листопада

Управління
гідрометеорології

7

Нова культурна політика
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357. Реформування нагородної справи
(Стратегія).
Скасування застарілої системи відзнак і звань
у галузі культури (Угода)

забезпечити широке громадське обговорення
системи відзнак і звань у галузях (сферах діяльності)
з метою її перегляду та подання пропозицій
Кабінетові Міністрів України

до 30 жовтня

Департамент персоналу

Впродовж
року

Управління
міжнародного
співробітництва та
європейської інтеграції

Нова політика розвитку молоді та спорту
17

365. Реалізація програм співробітництва з у межах компетенції
забезпечити виконання
МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та положень спільної з МВФ угоди в рамках
іншими
міжнародними
фінансовими Механізму розширеного фінансування (EFF)
організаціями (Програма)

Політика міжнародної допомоги
18

366. Проведення міжнародної донорської у межах компетенції взяти участь у підготовці та
конференції та затвердження в її рамках проведенні міжнародної конференції з питань
міжнародного плану відновлення України на підтримки реформ в Україні
2015—2017 роки (Програма)

Впродовж
року

Управління
міжнародного
співробітництва та
європейської інтеграції
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368. Залучення для тимчасово переміщених
осіб, українських громадян на Донбасі та в
Криму, зокрема кримських татар, допомоги
від ООН, країн—членів “Групи семи” та ЄС
(Програма)

Впродовж
року

Департамент ресурсного
забезпечення,
Департамент організації
заходів цивільного
захисту,
Департамент реагування
на надзвичайні ситуації,
Департамент економіки і
фінансів, Управління
міжнародного
співробітництва та
європейської інтеграції

у межах компетенції ДСНС спільно з :
МЗС вжити заходів щодо забезпечення взаємодії з
Координатором
системи
органів
ООН
та
представниками установ ООН в Україні з питань
реалізації Стратегічного плану реагування ООН на
гуманітарну ситуацію в Україні на 2015 рік

8

Мінсоцполітики вжити заходів щодо подальшого
залучення гуманітарної допомоги в рамках програм
ООН та ЄС для громадян України, які
переміщуються з тимчасово окупованої території та
районів проведення антитерористичної операції

Перший заступник Голови ДСНС України

Впродовж
року

Департамент ресурсного
забезпечення,
Департамент організації
заходів цивільного
захисту,
Департамент реагування
на надзвичайні ситуації,
Департамент економіки і
фінансів, Управління
міжнародного
співробітництва та
європейської інтеграції

А. Бойко

