ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
________ № ____

ПЛАН
підготовки проєктів регуляторних актів
у Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2020 рік
№
з/п

Вид і назва проєкту
регуляторного акта

Цілі прийняття регуляторного акта

1

2

3

1

Проєкт Закону України «Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо
вдосконалення
законодавства
з
питань цивільного захисту»

Строк підготовки Структурний підрозділ
проєкту
ДСНС, відповідальний
регуляторного акта
за розробку
(ПІБ відповідального
виконавця, телефон)

Удосконалення засад державної політики у сфері Листопад
цивільного захисту та підвищення ефективності 2020 року
функціонування єдиної системи цивільного
захисту, забезпечення належного рівня безпеки
життєдіяльності населення та захисту суб'єктів
господарювання і територій від загрози
виникнення надзвичайних ситуацій

4

5
Департамент
організації
заходів
цивільного захисту
Деревинський Д.М.
202-32-01
Чорноморець В.А.
202-31-88
Маринюк В.В.
202-32-52
Доброгурський О.В.
202-30-81
Калугін Р.В.
202-33-99

2
Управління авіації та
авіаційного пошуку і
рятування
Золокотський А.В.
247-30-44
Добряк О.В.
247-31-37
2

Проєкт Закону України «Про
внесення змін до Закону України
«Про
гідрометеорологічну
діяльність»
щодо
вимог
до
проведення вимірювань у сфері
гідрометеорологічної діяльності та
фінансування
національної
гідрометеорологічної служби»

Приведення
Закону
України
«Про Листопад
гідрометеорологічну діяльність» у відповідність 2020 року
із Законом України «Про метрологію та
метрологічну діяльність», а також підвищення
ефективності
діяльності
національної
гідрометеорологічної служби, інших юридичних
незалежно від форм власності та фізичних осіб,
під час проведення вимірювань у сфері
гідрометеорологічної діяльності, не пов’язаних із
оцінкою відповідності продукції, процесів та
послуг, а також приведення Закону України «Про
гідрометеорологічну діяльність» у відповідність
із вимогами Бюджетного кодексу України

Управління
гідрометеорології
Загоруйко Л.І.
239-93-70
Мельник О.Б.
239-93-70
Дмитренко Н.І.
239-93-32

3

Проєкт
постанови
Міністрів України «Про
змін до деяких постанов
Міністрів України щодо
підвищеної небезпеки»

Удосконалення законодавства України у сфері Листопад
господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами 2020 року
підвищеної небезпеки, з метою приведення
національного законодавства у відповідність з
вимогами законодавства ЄС, встановлення
порогових
мас
небезпечних
речовин,
ідентифікації об’єктів підвищеної безпеки та їх
обліку, підготовки звітів про безпеку об’єкта
підвищеної небезпеки, політики запобігання
аваріям

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Бондаренко А.В.
Суслов С.М.
Денисенко С.С.
Дейнеко К.Т.
Поліщук Т.В.
585-68-93

Кабінету
внесення
Кабінету
об’єктів

3
4

Проєкт
постанови
Кабінету
Міністрів України «Про внесення
змін
до
постанови
Кабінету
Міністрів України» від 5 червня
2013 року № 440 «Про затвердження
Порядку подання і реєстрації
декларації
відповідності
матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання
вимогам
законодавства з питань пожежної
безпеки»

Приведення нормативно-правових актів у сфері Листопад
пожежної безпеки у відповідність з вимогами 2020 року
Законів України «Про адміністративні послуги»
та «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності»

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Чекригін О.М.
Лінчевський Є.А.
Тищенко О.П.
Цирень Р.М.
Рудак Р.Б.
Буханець Р.І.
585-68-99

5

Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін до наказу МВС від 09.07.2018
№ 579 «Про затвердження Вимог з
питань використання та обліку
фонду захисних споруд цивільного
захисту»,
зареєстрованого
у
Міністерстві
юстиції
України
30 липня 2018 р. за № 879/32331

Унормування питань, пов’язаних із виключенням Травень
з фонду захисних споруд цивільного захисту 2020 року
об’єктів, що були поставлені на облік з
порушеннями (відсутні за фактом як об’єкти
нерухомості,
розміщені
у
приватних
одноквартирних житлових (садибних) будинках,
пам’ятках історії та архітектури, спорудах і
будівлях, функціональне призначення яких не
передбачає тривалого перебування у них людей
тощо), безхазяйних та повністю зруйнованих
захисних споруд

Департамент
організації
заходів
цивільного захисту
Трунцев Г.В.
202-31-68

6

Проєкт
наказу
МВС
«Про Приведення нормативно-правового акта у Листопад
затвердження Порядку проведення відповідність з вимогами Кодексу цивільного 2020 року
перевірок
здатності
аварійно- захисту України
рятувальних служб до проведення
аварійно-рятувальних
та
інших
невідкладних робіт, гасіння пожеж»

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Нехворовський С.М.
Савчук О.В.
Гуменюк О.А.
Федько Ю.М.
Поліщук Т.В.
585-68-93

4
7

Проєкт
наказу
МВС
«Про
затвердження Порядку розроблення
політики запобігання аваріям на
об’єкті підвищеної небезпеки, її
перегляду,
а
також
оцінки
ефективності, вимоги до її змісту»

Удосконалення законодавства України у сфері Листопад
господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами 2020 року
підвищеної небезпеки, з метою приведення
національного законодавства у відповідність з
вимогами законодавства ЄС, розроблення
політики запобігання аваріям на об’єкті
підвищеної небезпеки

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям,
Бондаренко А.В.
Мацків А.А.
Городовий С.О.
Морщ Є.В.
Поліщук Т.В.
585-68-93

8

Проєкт
наказу
МВС
«Про
затвердження Порядку розроблення
та перегляду звіту про заходи
безпеки на об’єкті підвищеної
небезпеки, вимоги до його змісту»

Удосконалення законодавства України у сфері Листопад
господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами 2020 року
підвищеної небезпеки, з метою приведення
національного законодавства у відповідність з
вимогами законодавства ЄС, розроблення звіту
про заходи безпеки на об’єкті підвищеної
небезпеки

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям,
Огородник О.Е.
Шаповалов В.О.
Магер Ю.Є.
Поліщук Т.В.,
585-68-93

9

Проєкт наказу МВС «Про внесення Удосконалення
нормативно-правового Листопад
змін до Правил експлуатації та забезпечення у сфері пожежної безпеки
2020 року
типових
норм
належності
вогнегасників»

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Чекригін О.М.
Лінчевський Є.А.
Шкарбута А.В.
Цирень Р.М.
Карасьов А.О.
Буханець Р.І.
585-68-99

5
10 Проєкт
наказу
МВС
«Про Приведення нормативно-правових актів
затвердження Порядку затвердження відповідність з вимогами законодавства
програм навчання та інструктажів з
питань
пожежної
безпеки,
організації та контролю за їх
виконанням»

у Листопад
2020 року

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Чекригін О.М.
Лінчевський Є.А.
Тищенко О.П.
Рудак Р.Б.
Буханець Р.І.
585-68-99

11 Проєкт наказу МВС «Про внесення Приведення нормативно-правових актів
змін до деяких наказів Міністерства відповідність з вимогами законодавства
внутрішніх справ України»

у Листопад
2020 року

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Чекригін О.М.
Лінчевський Є.А.
Шкарбута А.В.
Цирень Р.М.
Рудак Р.Б.
Буханець Р.І.
585-68-99

Начальник Юридичного управління

Олена КУЛЕБА

