ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
15.01.2021 № 31
ЗМІНИ
до Плану підготовки проєктів наказів Міністерства внутрішніх справ України у
Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2021 рік
1. Доповнити План пунктами 46 та 47 такого змісту:
№
з/п

Орієнтовна назва проєкту наказу
Міністерства внутрішніх справ
України

46 Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін до наказу МВС від 14.12.2017
№ 1027 «Про затвердження Положення
про приймальню громадян Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій та Порядку особистого
прийому громадян у Державній службі
України з надзвичайних ситуацій»

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

Підстави для
підготовки проєкту
наказу

З метою забезпечення належних Ініціативний
умов
для
реалізації
конституційного права громадян.
Впровадження онлайн-запису на
особистий прийом до керівництва
ДСНС

47 Проєкт наказу МВС «Про внесення Приведення
нормативно- Ініціативний
змін до Правил пожежної безпеки в правового акта у відповідність з
Україні»
вимогами чинного законодавства,
усунення розбіжностей окремих
вимог законодавства

Структурний
підрозділ ДСНС,
відповідальний за
розробку
(ПІБ відповідального
виконавця, телефон)

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС

Адміністративний
департамент
Знайда В.В.
202-32-22
Ремез О.І.
202-32-47
Заєць О.А.
202-31-89

Червень
2021 року

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Чекригін О.М.
585-68-55
Шкарбута А.В.
585-68-18

Листопад
2021 року
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2. Пункти 11, 12, 34, 43 та 45 Плану викласти у такій редакції:
№
з/п

Орієнтовна назва проєкту наказу
Міністерства внутрішніх справ
України

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

Підстави для
підготовки проєкту
наказу

11

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

З метою удосконалення
законодавства у сфері
господарської діяльності,
пов’язаної з об’єктами підвищеної
небезпеки, та приведення
національного законодавства у
відповідність з вимогами
законодавства ЄС, розроблення
політики запобігання аваріям на
об’єкті підвищеної небезпеки

Пункт 1764 Плану
заходів з виконання
Угоди про асоціацію
між Україною, з
однієї сторони, та
Європейським
союзом,
Європейським
співтовариством з
атомної енергії і
їхніми державамичленами, з іншої
сторони,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р.
№ 1106

Структурний
підрозділ ДСНС,
відповідальний за
розробку
(ПІБ відповідального
виконавця, телефон)
Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Поліщук Т.В.
585-68-93
Бондаренко А.В.
585-68-98
Шаповалов В.О.
Бенюмов М.В.
585-68-96

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС
Листопад
2021 року
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№
з/п

Орієнтовна назва проєкту наказу
Міністерства внутрішніх справ
України

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

Підстави для
підготовки проєкту
наказу

Структурний
підрозділ ДСНС,
відповідальний за
розробку
(ПІБ відповідального
виконавця, телефон)

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС

12

Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін до наказу МВС від 06.02.2017
№ 92 «Про затвердження Інструкції з
організації перевірок діяльності
міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, місцевих
державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування щодо
виконання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з питань
техногенної та пожежної безпеки,
цивільного захисту»

З метою внесення змін за
Стаття 10 Закону
результатами базового
України «Про засади
відстеження впровадження наказу здійснення державної
регуляторної
політики у сфері
господарської
діяльності»,
Методика
відстеження
результативності
регуляторного акта,
затверджена
постановою Кабінету
Міністрів України
від 11 березня 2004 р.
№ 308

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Нехворовський С.М.
585-68-89
Науменко В.М.
585-68-48
Савчук О.В.
585-68-92
Адміністративний
департамент
Колєсніченко Ю.Ю.

Листопад
2021 року

34

Проєкт наказу МВС і Міндовкілля
«Про затвердження Інструкції щодо
організації обміну інформацією у сфері
запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій між Державною службою
України з надзвичайних ситуацій і
Міністерством захисту довкілля та
природних ресурсів України»

З метою своєчасного обміну
інформацією про загрозу або
виникнення надзвичайної
ситуації, що дозволить
оперативно проводити аварійнорятувальні та інші невідкладні
роботи та мінімізувати збитки

Департамент
реагування на
надзвичайні ситуації
Данилюк Б.Л.
202-30-24
Антрощенко С.Г.
247-30-50

Жовтень
2021 року

Постанова Кабінету
Міністрів України
від 09 січня 2014 р.
№ 11 «Про
затвердження
Положення про єдину
державну систему
цивільного захисту»

4
№
з/п

Орієнтовна назва проєкту наказу
Міністерства внутрішніх справ
України

43

Проєкт наказу Мінрегіону, МВС та
МОЗ «Про затвердження критеріїв
утворення в населених пунктах центрів
безпеки»

З метою удосконалення
Положення про спеціалізовану
службу зв’язку та оповіщення
цивільного захисту

45

Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін
до
наказу
Міністерства
внутрішніх
справ
України
від 06.03.2018 № 179»

З метою упорядкування посадових Ініціативний
окладів
осіб
рядового
і
начальницького складу у зв’язку з
проведенням
організаційноштатних заходів

Начальник Юридичного управління

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

Підстави для
підготовки проєкту
наказу

Вимоги пункту 17¹
Положення про єдину
державну систему
цивільного захисту,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України
від 09 січня 2014 р.
№ 11

Структурний
підрозділ ДСНС,
відповідальний за
розробку
(ПІБ відповідального
виконавця, телефон)

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС

Відділ впровадження Листопад
реформ органів та
2021 року
підрозділів
цивільного захисту
Вітовецький В.О.
Магдій С.М.
Баландін О.С.
Богурський Ю.В.
Захаров І.М.
247-31-81
Департамент
економіки і фінансів
Ільченко П.В.
202-31-62
Грачова М.В.
202-30-98
Згурська О.Л.

Листопад
2021 року

Олена КУЛЕБА

