ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби
надзвичайних ситуацій

України

з

______________ Чечоткін М. О.
«___» ________ 2015 року

План
підготовки законопроектів, проектів постанов (розпоряджень) Кабінету Міністрів України, указів Президента України
у Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2016 рік
№
з/
п

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

Обґрунтування
необхідності
прийняття законопроекту, постанови
(розпорядження) Кабінету Міністрів
України, указу Президента України
або внесення до них змін та доповнень

Підстава
для
підготовки проекту
нормативно
правового акта

Структурний
підрозділ ДСНС
України,
відповідальний за
розробку (П І Б
відповідального
виконавця, телефон)

1

Проект Закону України «Про
ратифікацію Угоди між Урядом
України
та
Організацією
Об’єднаннях Націй про заходи з
прискорення ввезення, вивезення та
транзиту вантажів надзвичайної
допомоги і майна персоналу з
надання надзвичайної допомоги у
випадку лиха та надзвичайних
ситуацій»

Підписання Угоди між Урядом України
та Організацією Об’єднаннях Націй
дозволить
прискорити
заходи
з
ввезення, вивезення та транзиту
вантажів надзвичайної допомоги і
майна
персоналу
з
надання
надзвичайної допомоги у випадку
надзвичайної ситуації та стихійного
лиха

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від
16
вересня 2015 № 946-р
(доручення Кабінету
Міністрів України від
11.07.2014
№ 22983/3/1-14)

ДСНС України
(Департамент
ресурсного
забезпечення,
Семенец С.В.,
247-31-79)

2

Проект Закону України «Про
ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом
Республіки про безоплатну передачу

Вимоги пункту «д» частини другої
статті 9 Закону України «Про
міжнародні договори України» та
роз’яснення
Мін’юста
щодо

Безоплатна передача ДСНС України
Кабінетом Міністрів (Департамент
України
Уряду ресурсного
Словацької
забезпечення,

Строк
подання
проектів
нормативних
актів до
Кабінету
Міністрів
України
Червень

Квітень

2
гелікоптера Мі-8ПС-9»

внутрішньодержавної
процедури
набуття чинності зазначеною Угодою

3

Проект Закону України «Про Приведення
у
відповідність
із
внесення змін до законодавчих актів вимогами
чинного
законодавства
щодо
здійснення
військово- України
лікарської експертизи в системі
ДСНС України»

4

Проект Закону України «Про Вдосконалення
внесення змін до Кодексу цивільного регулювання у
захисту
України
щодо захисту
вдосконалення
технічного
регулювання у сфері цивільного
захисту»

5

республіки
Васьковський О.М.,
непридатного
для Мельник О.В.)
польотів гелікоптерів
Мі-8ПС-9 для його
експонування у Музеї
Ініціативний
ДСНС України
(Центральна
лікарсько-експертна
комісія, Стрюк М.І.,
Алєксєєва С.В.,
Іщенко А.В.,
Коваленко Ю.О.)

Жовтень

технічного
цивільного

Закон України «Про
технічні регламенти
та
оцінку
відповідності»

ДСНС України
(Департамент
державного нагляду
(контролю) у сфері
пожежної,
техногенної безпеки
та цивільного
захисту,
Пальчиков Р.В.,
Федюк В.Ю.)

Серпень

Проект Закону України «Про об’єкти Врегулювання на законодавчому рівні
підвищеної небезпеки»
питання щодо забезпечення виконання
промисловими підприємствами вимог
щодо зменшення наслідків значних
небезпек, пов’язаних з небезпечними
речовинами,
декларування
ними
безпеки виробництва та удосконалення
контролю
за
діяльністю
таких

Директива
2012/18/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради
від 4 липня 2012 р.
про контроль значних
аварій, затверджених
розпорядженням

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

Листопад

сфері

3
підприємств

Кабінету
Міністрів Поліщук Т.В.,
України від 25 лютого Бондаренко А.В.,
2015 р. № 132-р
Суслов С.М.)

6

Проект Закону України «Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України (щодо
наглядових
функцій
органів
державного нагляду (контролю) у
сфері техногенної, пожежної безпеки
та цивільного захисту)»

З метою приведення законодавства,
яким регламентується діяльність щодо
органів
державного
нагляду
(контролю) у сфері техногенної,
пожежної безпеки та цивільного
захисту
у
відповідність
до
Міжнародних
стандартів
із
запровадженням
страхування
у
визначеній сфері

Ініціативний

ДСНС України
(Департамент
державного нагляду
(контролю) у сфері
пожежної,
техногенної безпеки
та цивільного
захисту,
Тищенко О.П.,
Фощан В.В.,
Шкарбута А.В.,
Цирень Р.М.)

Грудень

7

Проект Закону України «Про
внесення змін до закону України
«Про
наркотичні
засоби,
психотропні речовини і прекурсори»

З метою вдосконалення механізму
придбання, використання і зберігання
прекурсорів в організаціях і установах,
що
належать
до
сфери
гідрометеорологічної діяльності

Рішення РНБО від 25
квітня 2013 р. «Про
комплекс
заходів
щодо вдосконалення
проведення
моніторингу довкілля
та
державного
регулювання у сфері
поводження
з
відходами в Україні»

ДСНС України
(Управління
гідрометеорології,
Загоруйко Л.І.,
Леоненко О.В.,
Кондратенко А.Ю.)

Листопад

8

Проект
постанови
Кабінету Приведення
нормативно-правових
Міністрів України «Про внесення актів у відповідність із чинним
змін до деяких постанов Кабінету законодавством України
Міністрів України»

Ініціативний

ДСНС України
(Управління
гідрометеорології,
Загоруйко Л.І.,

Листопад

4
Леоненко О.В.,
Кондратенко А.Ю.)
9

Проект
постанови
Міністрів України «Про
такими, що втратили
деяких постанов Кабінету
України»

Кабінету Приведення
нормативно-правових
визнання актів у відповідність із чинним
чинність, законодавством України
Міністрів

Ініціативний

ДСНС України
(Управління
гідрометеорології,
Водоласков В.П.,
Бондарчук О.С.,
Вербицька Л.П.)

Грудень

10

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження переліку суб’єктів
господарювання, галузей та окремих
територій, які підлягають постійному
та
обов’язковому
аварійнорятувальному обслуговуванню на
договірній основі»

З метою визначення переліку суб’єктів Стаття 133 Кодексу ДСНС України
Липень
господарювання, галузей та окремих цивільного
захисту (Департамент
територій, які підлягають постійному та України
державного нагляду
обов’язковому аварійно-рятувальному
(контролю) у сфері
обслуговуванню на договірній основі
пожежної,
техногенної безпеки
та
цивільного
захисту
Поліщук Т.В.,
Нехворовський С.М.,
Савчук О.В.)

11

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження
Порядку
функціонування
системи
моніторингу
і
прогнозування
надзвичайних ситуацій»

З метою необхідності створення Стаття 43 Кодексу ДСНС України
Травень
системи моніторингу і прогнозування цивільного
захисту (Департамент
надзвичайних ситуацій, безперервного України
державного нагляду
спостереження за станом техногенної та
(контролю) у сфері
природної обстановки, прогнозування її
пожежної,
змін
та
ймовірності
виникнення
техногенної безпеки
надзвичайних ситуацій, розроблення
та
цивільного
науково-обґрунтованих
запобіжних
захисту
заходів і рекомендацій щодо прийняття
Чекригін О.М.,

5
управлінських рішень про запобігання
негативним змінам стану техногенної та
природної обстановки та виникненню
надзвичайної ситуації

Кропотов
Процюк Ж.В.)

П.П.,

12

Проект
постанови
Кабінету З метою приведення у відповідність із Доручення
ВіцеМіністрів України «Про внесення чинним законодавством України
прем’єр-міністра
змін до деяких постанов Кабінету
України
- Міністра
Міністрів України»
культури України від
15.12.2015
№ 49161/1/1-15

ДСНС України
Липень
(Департамент
державного нагляду
(контролю) у сфері
пожежної,
техногенної безпеки
та
цивільного
захисту
Лінчевський Є.А.,
Цирень Р.М.)

13

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів України «Про внесення
змін
до
норм
харчування
військовослужбовців Збройних Сил
України та інших військових
формувань»

ДСНС України
(Департамент
ресурсного
забезпечення,
Гончарук І.М.,
Піляй Н.Б.,
247-30-49)

14

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження описів та зразків
форменого одягу і відповідних знаків
розрізнення
осіб
рядового
і
начальницького
складу
служби
цивільного
захисту
та
норм
забезпечення»

З
метою
поліпшення
системи
продовольчого забезпечення всього
особового складу ДСНС України, який
залучений до ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, у тому числі
ліквідації
наслідків
надзвичайної
ситуації
у
районах
проведення
антитерористичної ситуації
З метою затвердження описів та зразків
форменого одягу і відповідних знаків
розрізнення
осіб
рядового
і
начальницького
складу
служби
цивільного захисту

Іініціативний
підпункт 1 пункту 1
статті 113 Кодексу
цивільного
захисту
України

Липень

Стаття 111 Кодексу ДСНС України
Листопад
цивільного
захисту (Департамент
України
ресурсного
забезпечення,
ГоцалюкАрхангельський К.В.,
Слободяник О.В.
247-30-49)

6
15

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження видів та норм майна, а
також видів та обсягів послуг із
життєзабезпечення
постраждалих
унаслідок надзвичайних ситуацій»

Затвердження
норм
та
видів
життєзабезпечення
постраждалих
внаслідок надзвичайних ситуацій, а
саме
норм
забезпечення
постраждалих продуктами харчування,
водою, одягом і предметами першої
необхідності, тимчасовим житлом,
комунально-побутовими та медичними
послугами

Частина третя статті
81
Кодексу
цивільного
захисту
України,
протокольне рішення
Кабінету
Міністрів
України від 19 грудня
2012 року № 97

16

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів України «Про внесення
змін
до
постанови
Кабінету
Міністрів України від 9 січня 2014
№ 11»

Приведення переліків функціональних Частина друга статті 8
підсистем та галузевих спеціалізованих Кодексу цивільного
служб у відповідність до повноважень захисту України
центральних органів виконавчої влади

ДСНС України
Листопад
(Департамент
організації
заходів
цивільного захисту,
Мірошніченко О.О.,
Чорноморець В.А.)

17

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів України «Про внесення
змін
до
постанови
Кабінету
Міністрів України від 23 жовтня
2013 р. № 819»

Приведення у відповідність до вимог
законодавства України, в тому числі у
частині спрямування діяльності ДСНС
України через Міністра внутрішніх
справ України

18

Проект
постанови
Кабінету З метою приведення у відповідність із Ініціативний
Міністрів України «Про внесення чинним законодавством України
змін
до
постанови
Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 2002
року № 1200»

ДСНС України
Листопад
(Департамент
організації
заходів
цивільного захисту
Зайченко Д.О.,
Волошин С.В.,
Довга С.Г.)
ДСНС України
Листопад
(Департамент
організації
заходів
цивільного захисту
Долбіков Г.Є.,
Захаренко В.І.,
Шишко С.І.)

Частина шоста статті
91 Кодексу
цивільного захисту
України

ДСНС України
(Департамент
ресурсного
забезпечення,
Васьковський О.М.,
Поляруш Д.О.
247-31-28)

Листопад

7
19

Проект
постанови
Кабінету З
метою
визначення
порядку Стаття 130 Кодексу ДСНС України
Жовтень
Міністрів
України
«Про розроблення планів єдиної державної цивільного
захисту (Департамент
затвердження Порядку розроблення системи цивільного захисту
України
організації
заходів
планів єдиної державної системи
цивільного захисту
цивільного захисту»
Мірошніченко О.О.,
Тіщенко А.В.)

20

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження Порядку розроблення
планів
цивільного
захисту
міністерств, інших центральних
органів
виконавчої
влади,
Автономної
Республіки
Крим,
областей, міст (районів у містах),
районів та суб’єктів господарювання
на особливий період та Порядку
переведення
єдиної
державної
системи цивільного захисту з
режиму функціонування у мирний
час в режим функціонування в
умовах особливого періоду

21

Проект
постанови
Кабінету З метою приведення у відповідність із
Міністрів України «Про визнання чинним законодавством України
такою, що втратила чинність,
постанова
Кабінету
Міністрів
України від 3 грудня 2008 р. № 105622»

22

Проект
постанови
Міністрів
України
затвердження Типового

З
метою
визначення
порядку Стаття 130 Кодексу ДСНС України
Листопад
переведення єдиної державної системи цивільного
захисту (Департамент
цивільного
захисту
з
режиму України
організації
заходів
функціонування у мирний час в режим
цивільного захисту
функціонування в умовах особливого
Мірошніченко О.О.,
періоду
Моторний О.П.,
Зайченко С.В.,
247-31-88)

Лист Секретаріату
Кабінету Міністрів
України від
07.10.2015 № 32-547дск щодо перегляду
деяких нормативних
актів

ДСНС України
Листопад
(Департамент
організації
заходів
цивільного захисту,
Ободовський С.В.,
Яковенко С.О.,
247-31-68)

Кабінету З метою визначення правових засад Пункт 14 статті 32 та ДСНС України
У тримісячний
«Про оренди захисних споруд цивільного пункт 4 Прикінцевих (Департамент
строк
після
договору захисту
та
перехідних організації
заходів прийняття

8

23

оренди захисних споруд цивільного
захисту»

положень
цивільного
України

Кодексу цивільного захисту
захисту Ободовський С.В.,
Трунцев Г.В.,
Некоз Г.Л.,
247-31-69)

Проект
постанови
Кабінету З метою визначення правових засад
Міністрів
України
«Про створення,
утримання
та
обліку
затвердження Порядку створення, захисних споруд цивільного захисту
утримання фонду захисних споруд
цивільного захисту та ведення його
обліку і порядку використання у
мирний
час
захисних
споруд

Частина
п’ята
та
десята статті 32 та
частина
четверта
Прикінцевих
положень
Кодексу
цивільного
захисту
України

постанови
Кабінету
Міністрів
України «Про
затвердження
Порядку
створення,
утримання
фонду
захисних
споруд
цивільного
захисту
та
ведення його
обліку
і
порядку
використання
у мирний час
захисних
споруд
цивільного
захисту
для
господарських,
культурних та
побутових
потреб»

ДСНС України
Листопад
(Департамент
організації
заходів
цивільного захисту
Ободовський С.В.,
Трунцев Г.В.,
Некоз Г.Л.)

9
цивільного
захисту
господарських,
культурних
побутових потреб»
24

25

для
та

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження
Положення
з
організації оповіщення про загрозу
або
виникнення
надзвичайних
ситуацій та організації використання
інформаційно-телекомунікаційних
систем у сфері цивільного захисту»
Проект
постанови
Кабінету
Міністрів України «Про внесення
змін
до
постанови
Кабінету
Міністрів України від 26.01.2015
№ 18»

Врегулювання питання з організації Пункт 5 статті 30
оповіщення про загрозу або виникнення Кодексу цивільного
надзвичайних ситуацій та організації захисту України
використання
інформаційнотелекомунікаційних систем у сфері
цивільного захисту

ДСНС України
Вересень
(Департамент
організації
заходів
цивільного захисту
Хорошок В,П.,
Колодяжний А.Ю.,
247-31-43)

Приведення нормативно-правових актів Ініціативний
у
відповідність
із
чинним
законодавством України

ДСНС України
Липень
(Департамент
організації
заходів
цивільного захисту
Куслій І.І.,
Шульга С. В.)
ДСНС України
Липень
(Департамент
організації
заходів
цивільного захисту
Куслій І.І.,
Шульга С.В.,
Аніщенко В.Л.)
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Проект
постанови
Кабінету Приведення нормативно-правових актів Ініціативний
Міністрів України «Про внесення у
відповідність
із
чинним
змін
до
постанови
Кабінету законодавством України
Міністрів України від 17.06.2015
№ 409»
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Проект постанови Кабінету міністрів
України «Про затвердження Плану
реагування на надзвичайні ситуації
державного рівня»

З метою удосконалення порядку роботи Частина перша статті
органів та сил єдиної державної системи 130
Кодексу
цивільного захисту щодо реагування та цивільного захисту
ліквідації
наслідків
надзвичайної
ситуації державного рівня, надання
допомоги постраждалим у мирний час, в
особливий період або виникненні

ДСНС України
(Департамент
реагування на
надзвичайні ситуації,
Трухачов К.В.,
Зайцев О.В.,
Поцелуйко В.Ч.)

У
2-ох
місячній
термін
після
прийняття
проекту
постанови
Кабінету

1
кризових ситуацій, що загрожують
національній безпеці України

28

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження Порядку організації та
забезпечення охорони від пожеж
підприємств, установ, організацій та
інших об’єктів на підставі договорів
державними пожежно-рятувальними
підрозділами
(частинами)
Оперативно-рятувальної
служби
цивільного захисту»

З
метою
нормативно-правового
регулювання діяльності державних
пожежно-рятувальних
підрозділів
Оперативно-рятувальної
служби
цивільного захисту, що забезпечують
охорону від пожеж підприємств,
установ, організацій та інших об’єктів
на підставі договорів, забезпечивши при
цьому доступність та конкуренцію на
ринку зазначених послуг

пункт
7
частини
другої
статті
17
Кодексу цивільного
захисту України

ДСНС України
(Департамент
реагування на
надзвичайні ситуації,
Літвін О.М.,
Яковчук В.В.,
Кияновський П.Г.)
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Проект
постанови
Кабінету
Міністрів України «Про внесення
змін до Порядку та умов виплати
одноразової грошової допомоги у
разі загибелі (смерті), травм або
поранення,
захворювання
чи
інвалідності
осіб
рядового
і
начальницького
складу
служби
цивільного захисту»

З метою упорядкування виплати Ііціативний
одноразової грошової допомоги при
повторному
встановленні
групи
інвалідності

ДСНС України
(Департамент
економіки і фінансів,
Маркіна А.В.,
Ющенко А.І.,
Коломийцев Д.В.)
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Проект
постанови
Кабінету З метою встановлення механізму Стаття 89
Міністрів
України
«Про реалізації
розміру
одержання цивільного
затвердження Порядку надання та безвідсоткової позики на господарське України

Кодексу ДСНС України
захисту (Департамент
економіки і фінансів,

Міністрів
України «Про
затвердження
Порядку
розроблення
планів єдиної
державної
системи
цивільного
захисту»
Листопад

Листопад

Квітень

1
розміру одержання безвідсоткової обзаведення
постраждалими
позики на господарське обзаведення надзвичайних ситуацій
постраждалими
внаслідок
надзвичайних ситуацій»
31

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів України «Про внесення
змін до Положення про порядок
проходження служби цивільного
захисту
особами
рядового
і
начальницького складу»

32

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів України «Про внесення
змін
до
постанови
Кабінету
Міністрів України від 26 квітня 1996
р. № 458 «Про комісії для розгляду
питань, пов’язаних із встановленням
статусу учасника війни»

33

Проект Указу Президента України «Про
внесення змін до Указу Президента
України від 27 жовтня 1999 р. № 1402»
щодо встановлення особам рядового і
начальницького
складу
служби
цивільного
захисту
стажу
для
призначення пенсій з розрахунку
півтора дня за день служби, які
залучаються АТЦ при СБУ та його
координаційними
групами
при
регіональних
органах
СБУ
до
проведення заходів щодо запобігання
терористичним
проявам
та
їх
припинення, мінімізації та ліквідації їх
наслідків

від

Уточнення порядку проходження
служби цивільного захисту особами
жіночої статі, порядку присвоєння
чергових спеціальних звань, порядку
призначення на посади, що займають
особи, які перебувають у відпустці по
догляду за дитиною, порядку звільнення
із служби цивільного захисту
З метою включення питання щодо
визначення статусу учасників бойових
дій особам, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення
З метою забезпечення соціального захисту
осіб рядового і начальницького складу
служби цивільного захисту, які залучаються
Антитерористичним центром при Службі
безпеки України та його координаційними
групами при регіональних органах Служби
безпеки України до проведення заходів
щодо запобігання терористичним проявам та
їх припинення, мінімізації та ліквідації їх
наслідків,
шляхом
обчислення
такій
категорії осіб стажу для призначення пенсій
з розрахунку півтора дня за день служби

Поворозник О.М.,
Ільченко В.І.,
247-31-59)
Ініціативний

ДСНС України
(Департамент
персоналу,
Омельяненко В.М.,
Романенко І.М.)

Лютий

Ініціативний

ДСНС України
(Департамент
персоналу,
Кобилинський А.М.,
Фурман В.І.,
Удовиченко О.М.)

Лютий

Пункт
24
частини
другої статті 17 Кодексу
цивільного
захисту
України, стаття 4 та 5
Закону України «Про
боротьбу з тероризмом»

ДСНС України
Квітень
(Департамент
реагування
на
надзвичайні ситуації,
Левченко С.В.,
Єршов Д.В.)

1
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Проект розпорядження Кабінету Приведення нормативно-правових актів
Міністрів України «Про внесення у
відповідність
із
чинним
змін до розпорядження Кабінету законодавством України
Міністрів України від 11 червня
2014 р. № 588-р»

Закону України “Про
забезпечення прав і
свобод
внутрішньо
переміщених осіб”

ДСНС України
Вересень
(Департамент
організації
заходів
цивільного захисту
Почкай П.А.,
Косаревська Л.В.)
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Проект розпорядження Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження
плану
основних
заходів цивільного захисту на 2017
рік»

Пункт 4 частини 1
статті 130 Кодексу
цивільного
захисту
України
Необхідно визначити
основні заходи
у
сфері
цивільного
захисту на 2016 рік

ДСНС України
Грудень
(Департамент
організації
заходів
цивільного захисту
Мірошніченко О.О.,
Богурський Ю.В.
247-31-88)
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Проект розпорядження Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження плану комплектування
з навчання керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією та здійсненням заходів
з питань цивільного захисту, для
потреб місцевих органів виконавчої
влади
та
органів
місцевого
самоврядування на 2017 рік»
Проект розпорядження
Кабінету З метою уточнення основних показників
Міністрів України «Про внесення стану цивільного захисту України
змін у додаток № 1 до Плану
цивільного захисту України на
особливий період»

Частина 2 статті 91
Кодексу цивільного
захисту
України,
постанова
Кабінету
Міністрів України від
23 жовтня 2013 року
№ 819

ДСНС України
Грудень
(Департамент
організації
заходів
цивільного захисту,
Деревинський Д.М.,
Сечко С.В.
247-32-01)

Окреме
доручення
Кабінету
Міністрів
України від 10 жовтня
2007 року № 1462

ДСНС України
Грудень
(Департамент
організації
заходів
цивільного захисту
Мірошніченко О.О.,
Моторний О.П.,
Білоконь Т.В.)
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З метою розроблення конкретних
завдань та заходів щодо реалізації
державної політики, спрямованої на
забезпечення безпеки та захисту
населення і територій, матеріальних і
культурних цінностей та довкілля від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру у мирний час та в
особливий період
З метою організації та забезпечення
періодичності проведення навчання
керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного
захисту за заявками місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування

1
38

Проект розпорядження Кабінету Приведення у відповідність до вимог
Міністрів України «Про внесення чинного законодавства у зв’язку з
змін до розпорядження Кабінету проведенням адміністративної реформи
Міністрів України від 28 травня 2008
року № 770-р»
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Проект розпорядження Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження переліку земельних
ділянок, що пропонуються для
спільного будівництва житла для
осіб рядового і начальницького
складу
Державної
служби
з
надзвичайних ситуацій, членів їх
сімей»
Проект розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про утворення
підрозділів Державною службою з
надзвичайних ситуацій»

Необхідність створення додаткових Ініціативний
умов для будівництва житла для осіб
рядового і начальницького складу
служби цивільного захисту та членів їх
сімей

ДСНС України
(Департамент
ресурсного
забезпечення,
Семенюк А.В.,
Лазаренко І.Д.,
247-32-64)

Листопад

З метою вдосконалення державного
управління у сфері пожежної безпеки,
організації реагування на надзвичайні
ситуації та пожежі, захисту населення і
територій від наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного і природного
характеру.

Врегулювання питань
визначених
постановою Кабінету
Міністрів України від
1 березня 2014 р.
№ 65

ДСНС України
(Департамнет
реагування на
надзвичайні ситуації,
Літвін О.М.,
Бабенко М.Ю.)

Березень

Проект постанови Кабінету міністрів
України «Про внесення змін до
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 12 жовтня 1992 р.
№ 576»

Необхідність врегулювання Порядку
придбання,
зберігання,
обліку,
перевезення
вогнепальної
зброї,
бойових припасів до неї. інших
предметів
і матеріалів,
на якs
поширюється дозвільна система та які
використовуються
підрозділами

Включення ДСНС
України до переліку
центральних органів
виконавчої влади,
яких визначений
Порядок
використання,

ДСНС України
(Відділ спеціального
обладнання та
спецтехніки
Департаменту
ресурсного
забезпечення,

Червень

40

41

Внесення змін до
складу міжвідомчої
робочої
групи
з
питань створення та
впровадження
системи
екстреної
допомоги населенню
заєдиним телефонним
номером 112

ДСНС України
Квітень
(Департамент
організації
заходів
цивільного захисту
Шептун
О.М.,
Доброгурський О.В.
247-30-69)

1
Оперативно-рятувальної
служби
цивільного захисту, що зумовить
оновлення
нормативно-правових
документів ДСНС України у зазначеній
сфері
та
забезпечить
належне
зберігання. Використання та облік
вибухових
матеріалів,
зброї
та
боєприпасів в системі ДСНС України

регулюється в тому
числі нормативноправовими актами
ДСНС України

Розробка міжнародних актів сфери компетенції ДСНС України
Необхідність ратифікації підписаної Закон України «Про
Угоди між Кабінетом Міністрів України міжнародні договори
та
Урядом
Чорногорії
про України»
співробітництво в галузі захисту від
природних та інших катастроф

Васьковськитй О. М.
247-31-20.
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Проект розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про подання на
ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом
Чорногорії про співробітництво в
галузі захисту від природних та
інших катастроф»

2

Проект Закону України «Про
ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом
Чорногорії про співробітництво в
галузі захисту від природних та
інших катастроф»

Необхідність ратифікації підписаної
Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Чорногорії про
співробітництво в галузі захисту від
природних та інших катастроф

Необхідність
ратифікації
підписаної
Угоди
відповідно до
чинного законодавств

Проект розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про
ратифікацію Угоди між Урядом
Держави Ізраїль та Кабінетом

Відсутність нормативно-правової бази
у сфері цивільного захисту з
Державою Ізраїль

За ініціативи ДСНС ДСНС України
України
(Управління
міжнародного
співробітництва та
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ДСНС України
Липень
(Управління
європейської
інтеграції
та
міжнародного
співробітництва
Боришкевич Н.В.,
Мурашкіна М.З.,
Кравченко С.І.)
ДСНС України
(Управління
європейської
інтеграції
міжнародного
співробітництва,
Мурашкіна М.З.,
Запорожець О.Г.,
Смітюх О.Ю.)

Липень
та

У місячний
термін після
погодження
проекту

1
Міністрів України у сфері
попередження надзвичайних
ситуацій та ліквідації їх наслідків»

європейської
інтеграції,
Запорожець О.Г.,
Кравченко С.І.,
Новаков В.С.)
За ініціативи ДСНС ДСНС України
України
(Управління
міжнародного
співробітництва та
європейської
інтеграції,
Боришкевич Н.В.,
Запорожець О.Г.,
Новаков В.С.)

ізраїльською
стороною
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Проект розпорядження Кабінету
Відсутність нормативно-правової бази
Міністрів України «Про ратифікацію у сфері цивільного захисту з Румунією
Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Румунії у сфері
попередження
надзвичайних
ситуацій та ліквідації їх наслідків»
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Проект розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про подання на
ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом
Республіки
Болгарія
про
співробітництво у разі виникнення
надзвичайних ситуацій»

ДСНС України
(Управління
міжнародного
співробітництва та
європейської
інтеграції,
Запорожець О.Г.,
Кравченко С.І.,
Масло О.І.)

Протягом 6-ти
місяців з дня
підписання
Угоди
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Проект Закону України «Про Відсутність нормативно-правової бази у За ініціативи ДСНС ДСНС України
ратифікацію Угоди між Кабінетом сфері цивільного захисту з Болгарією
України
(Управління
Міністрів України та Урядом
міжнародного
Республіки
Болгарія
про
співробітництва та
співробітництво у разі виникнення
європейської
надзвичайних ситуацій»
інтеграції,
Масло О.І.,
Новаков В.С.)

Протягом 6-ти
місяців з дня
підписання
Угоди

Необхідність ратифікації підписаної Закон України «Про
Угоди між Кабінетом Міністрів України міжнародні договори
та Урядом Республіки Болгарія про України»
співробітництво у разі виникнення
надзвичайних ситуацій

У місячний
термін після
погодження
проекту
румунською
стороною
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Проект розпорядження Кабінету
Міністрів України про підписання
Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Республіки
Білорусь про співробітництво в
галузі
авіаційного
пошуку
і
рятування»

Начальник Юридичного управління

З метою необхідності співробітництва в За ініціативи ДСНС ДСНС України
галузі авіаційного пошуку і рятування, України
(Управління
яке
стане
правовою
основою
міжнародного
співробітництва у сфері організації і
співробітництва та
виконання
авіаційних
пошуковоєвропейської
рятувальних операцій
інтеграції,
Масло О.І.,
Мурашкіна М.З.)

О. М. Кулеба

Протягом 6-ти
місяців з дня
підписання
Угоди

