ЗВІТ
про результати діяльності Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у 2019 році щодо реалізації Національної стратегії сприяння
розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки
З метою досягнення стратегічних пріоритетів державної політики сприяння
розвитку громадянського суспільства, своєчасного виконання на належному рівні
завдань, визначених Національною стратегією сприяння розвитку громадянського
суспільства на 2016-2020 роки (далі - Стратегія), шляхом залучення громадськості
до планування, реалізації та моніторингу державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства Державною службою України з надзвичайних ситуацій
у 2019 році забезпечено виконання у повному обсязі плану заходів з реалізації
Стратегії, затвердженого наказом ДСНС України від 20.11.2018 № 679.

Протягом 2019 року ДСНС України забезпечено організаційні умови для участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики шляхом проведення
електронних консультацій з громадськістю, оприлюднення на офіційному
інформаційному порталі ДСНС України проектів нормативно-правових актів з
метою їх громадського обговорення, до обговорення проектів нормативноправових актів залучалися представники науково-дослідних установ ДСНС
України, Громадська рада при ДСНС України.
В рамках взаємодії з благодійними, меценатськими та волонтерськими
організаціями організовано проведення громадської акції “Запобігти. Врятувати.
Допомогти”. Приділяється особлива увага просвіті учнівської молоді, залученню
волонтерів Червоного Хреста участь їх у акціях по збору благодійних внесків і
пожертвувань для допомоги всім потребуючим. Під час проведення спільних
навчань на об’єктах з масовим перебуванням людей, волонтери спільно з
рятувальниками проводили евакуацію людей з будівель та надавали першу
долікарську допомогу до приїзду бригад швидкої допомоги.
В рамках формування громадянської та правової культури суспільства
забезпечено роботу «прямої» телефонної лінії з питань запобігання та протидії
корупції, офіційного веб-інтерфейсу у розділі «Повідом про корупцію»
офіційного веб-сайту ДСНС для повідомлення про вчинення посадовими особами
ДСНС корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення шляхом
заповнення електронної форми, захищеної електронної пошти ДСНС з питань
протидії корупції та незаконному поглинанню та захопленню підприємств.
Зокрема, проводилася роз’яснювальна робота в трудових колективах, громадських
організаціях, спілках щодо публічності та відкритості в прийнятті рішень,
визначенні пріоритетних напрямків з реалізації державної політики у сфері
відповідальності ДСНС.

Організовано та проведено тижні знань з основ безпеки життєдіяльності у
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах України. У рамках заходів
проведено відкриті уроки, бесіди, конкурси, вікторини, акції, виступи команд
ДЮП.
Організовано та проведено комплекс заходів, направлених на реалізацію
формування культури безпечної поведінки за допомогою соціальної реклами, що
пропагує безпеку життєдіяльності.
В Одесі проведено родинне свято безпеки - “Сімейний день надзвичайних
ситуацій”. У рамках заходу продемонстровано практичні дії водолазнорятувального підрозділу, організована розважальна програма для дітей та їх
батьків.
Одним із напрямків роботи ДСНС України є співпраця з громадськими
організаціями, зокрема з Всеукраїнською асоціацією ветеранів війни та служби
цивільного захисту. Спільними зусиллями ДСНС України та Асоціації проведено
заходи, а саме: ІХ Фестиваль героїко-патріотичної пісні серед осіб рядового і
начальницького складу, працівників органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС
України, ветеранів і пенсіонерів служби цивільного захисту, Всеукраїнський
конкурс дитячого малюнка серед дітей співробітників ДСНС України, патріотичну
акцію “Естафета поколінь”, VII відкритий Фестиваль команд КВК на базі
навчальних закладів ДСНС та семінари-наради.
У рамках проведення ХVІІІ Міжнародного виставкового форуму “Технології
захисту/ПожТех — 2019” проведено ХХІ Всеукраїнську науково-практичну
конференцію “Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах”.
З метою своєчасного отримання достовірної інформації про державну політику у
сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки проводилась робота з
інформування населення через консультаційні центри.
Упродовж року, з працівниками які відповідають за взаємодію ЗМІ та комунікації
з громадськістю, проводились семінари-нарад з питань організації та проведення
інформаційно-розʼяснювальної роботи серед населення.

Відділ взаємодії із засобами масової інформації
та комунікацій з громадськістю

