ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
_______________ Чечоткін М.О.
«___» __________ 2016 року
ДОПОВНЕННЯ
до Плану підготовки законопроектів, проектів Указів Президента України, постанов (розпоряджень) Кабінету Міністрів України,
у Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2016 рік
Доповнити План з підготовки законопроектів, проектів Указів Президента України, постанов (розпоряджень) Кабінету Міністрів України, у
Державній службі такими пунктами:
№
з/п

Орієнтовна назва законопроекту,
нормативного
акта
Кабінету
Міністрів
України,
Указу
Президента України

Обґрунтування
необхідності Підстава для підготовки Структурний підрозділ
прийняття
законопроекту, проекту
нормативно- ДСНС
України
постанови
(розпорядження) правового акта
відповідальний
за
Кабінету Міністрів України, Указу
розробку
(П І Б
Президента України, або внесення
відповідального
до них змін та доповнень
виконавця)

42

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів України “Про внесення
змін до пункту 7 Положення про
порядок видачі посвідчень водія та
допуска громадян до керування
транспортними засобами”

З
метою
врегулювання
на Ініціативний
законодавчому
рівні
порядку
допуску
осіб
рядового
та
молодшого начальницького складу
ДСНС України до керування
транспортними
засобами,
обладнаними
звуковими
і
світовими
сигналами
або
призначеними для перевезення
небезпечних
вантажів,
після
проходження
спеціальної
підготовки і стажування

ДСНС України
(Департамент ресурсного
забезпечення),
Яковлева Я.А.,
247-32-09

Строк
подання
проектів
нормативн
их актів до
Кабінету
Міністрів
України
Липень

2
43

44

45

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
“Про
затвердження Програми підвищення
обороноздатності і безпеки держави
в частині створення сучасної
системи реагування на надзвичайні
ситуації”

З метою модернізації відомчої
системи реагування на надзвичайні
ситуації
шляхом
технічного
переоснащення підрозділів ДСНС
України

Указ Президента України
від 1 грудня 2015 року №
674 “Про пропозиції до
проекту Закону України
“Про Державний бюджет
України на 2016 рік” по
статтях,
пов'язаних
із
забезпеченням національної
безпеки і оборони;
протокол
міжвідомчої
наради з питань підготовки
проекту
основних
показників
державного
оборонного замовлення на
2016 рік та закупівлі
озброєння,
військової
техніки
і
матеріальнотехнічних
засобів
за
державними гарантіями від
31 грудня 2015 року
Проект
постанови
Кабінету З метою врегулювання питання Пункт 12 статті 16 Кодексу
Міністрів України “Про внесення щодо встановлення мобілізаційного цивільного захисту України
змін
до
постанови
Кабінету завдання ДСНС України
Міністрів України від 28 жовтня
2008
р.
№
948-0015
“Про
затвердження
мобілізаційних
завдань (замовлень) на особливий
період”
Проект
постанови
Кабінету З метою затвердження порядку Закон
України
від
Міністрів
України
“Про використання коштів на реалізацію 25.12.2015 № 928 “Про
затвердження Порядку використання заходів
щодо
підвищення Державний бюджет України
коштів на реалізацію заходів щодо обороноздатності
і
безпеки на 2016 рік”
підвищення
обороноздатності
і держави
безпеки держави”

ДСНС України
Листопад
(Департамент ресурсного
забезпечення,
Гончарук І. М.,
247-30-93,
Зінченко С.А.,
Галаган О.В.)

ДСНС України
Жовтень
(Сектор
мобілізаційної
роботи,
Малігонова Ю.М.
247-31-90)

ДСНС Укранїни
(Департамент економіки і
фінансів,
Бойчук Р.Б.,
Зінченко С.А.,
Семенець О.В.)

У
місячний
термін після
надходжен
ня

доручення

3

46

Проект розпорядження Кабінету У разі виникнення надзвичайної Ініціативний
Міністрів України “Про виділення ситуацій
коштів
з
резервного
фонду
державного бюджету”

47

Проект розпорядження Кабінету При
здійсненні
Міністрів
України
“Про перерозподілу
перерозподіл деяких бюджетних
видатків,
передбачених
ДСНС
України на 2016 рік”

48

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів України “Про деякі
питання ліцензування господарської
діяльності з надання послуг і
виконання робіт протипожежного
призначення”

З метою визначення питань
ліцензування
господарської
діяльності з надання послуг і
виконання робіт протипожежного
призначення

49

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів України “Про внесення
змін
до
Порядку
залучення
пошуково-рятувальних сил і засобів
до проведення робіт з пошуку і
рятування, відшкодування витрат,
пов'язаних з їх проведенням”
Проект розпорядження Кабінету
Міністрів України “Про ухвалення
Концепції розвитку та технічної

З
метою
підпоорядкованості Ініціативний
пунктів управління, авіаційних сил
і засобів, зміни назви авіаційних
підрозділів та місць їх дислокації

50

програмного Ініціативний

Пункт 13 частини першої
статті 7, пункт 2 частини
другої статті 6, частини
другої статті 9 Закону
України “Про ліцензування
видів
господарської
діяльності”

Кабінету
Міністрів
України
ДСНС України
У
разі
(Департамнет економіки і потреби на
фінансів,
протязі
Зінчекно С.А.,
року
Глаган О.В., Рисєва І.В.)
ДСНС України
(Департамнет економіки і
фінансів, Галаган О.В.,
Костюченко І.К.,
Семенець О.В.)

У
разі
потреби на
протязі
року

ДСНС України
Вересень
(Департамент держвного
нагляду (контролю) у
сфері
пожежної,
техногенної безпеки та
цивільного захисту,
Кондратенко О.Л.,
Харченко Д.А.,
Лебедєв Д.)
ДСНС України
Листопад
(Управління авіації та
авіаційного пошуку і
рятування,
Ашкенадзе В.Д.)

З
метою
реконструкції
та Пункт
28
додатка
2 ДСНС України
Листопад
технічного переоснащення систем Загальнодержавної цільової (Департамент організації
централізованого оповіщення про програми захисту населення заходів
цивільного

4
модернізаціїсистеми
загрозу
або
виникнення і
територій
від захисту,
централізованого оповіщення про надзвичайних ситуацій
надзвичайних
ситуацій Хорошок В.П.)
загрозу
або
виникнення
техногенного та природного
надзвичайних ситуацій”
характеру на 2013-2017
роки
У пункті 11 у графі “Структурний підрозділ ДСНС України — відповідальний за розробку” виключити відповідального виконавця за розробку
Чекригін О.М.
У пунктах 6 та 12 графу “Структурний підрозділ ДСНС України — відповідальний за розробку” доповнити відповідальним виконавцем за розробку
Чекригін О.М.

2

7

ІІІ. Пункти розділу “Розробка міжнародних актів сфери компетенції ДСНС України” Плану підготовки проектів законопроектів, проектів
Указів Президента України, постанов (розпоряджень) Кабінету Міністрів України, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій викласти в
такій редакції:
Проект Закону України «Про Необхідність
ратифікації Необхідність
ратифікації ДСНС
України Липень
ратифікацію Угоди між Кабінетом підписаної Угоди між Кабінетом підписаної
Угоди (Управління
Міністрів України та Урядом Міністрів України та Урядом відповідно
до
чинного європейської інтеграції та
Чорногорії про співробітництво в Чорногорії про співробітництво в законодавств
міжнародного
галузі захисту від природних та галузі захисту від природних та
співробітництва,
інших катастроф»
інших катастроф
Запорожець О.Г.,
Смітюх О.Ю.)
Проект розпорядження Кабінету З
метою
необхідності За ініціативи ДСНС України ДСНС України
Протягом
Міністрів України про підписання співробітництва
в
галузі
(Управління
6-ти
Угоди між Кабінетом Міністрів авіаційного пошуку і рятування,
міжнародного
місяців з
України та Урядом Республіки яке стане правовою основою
співробітництва та
дня
Білорусь про співробітництво в співробітництва у сфері організації
європейської інтеграції,
підписання
галузі
авіаційного
пошуку
і і виконання авіаційних пошуковоМасло О.І.,
Угоди
рятування»
рятувальних операцій
Мурашкіна М.З.,
Теплюк Ю.О.)
Начальник Юридичного управління

О.М. Кулеба

