ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
21.05.2021 № 355
ЗМІНИ
до Плану підготовки проєктів наказів Міністерства внутрішніх справ України у
Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2021 рік
Пункти 2, 8 та 42 Плану викласти у такій редакції:
№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п Міністерства внутрішніх справ України

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

Підстави для
підготовки проєкту
наказу

2 Проєкт наказу МВС «Про затвердження
Інструкції про порядок розгляду
звернень громадян у Державній службі
України з надзвичайних ситуацій»

З метою забезпечення в ДСНС
розгляду звернень громадян,
вдосконалення практики роботи зі
зверненнями громадян,
забезпечення належних умов для
реалізації їх конституційного
права на звернення, підвищення
персональної відповідальності
посадових і службових осіб за
роботу зі зверненнями громадян у
системі ДСНС

Закон України «Про
звернення громадян»,
Указ Президента
України від 07 лютого
2008 р. № 109 «Про
першочергові заходи
щодо забезпечення
реалізації та
гарантування
конституційного
права на звернення до
органів державної
влади та органів
місцевого
самоврядування»

Структурний
підрозділ ДСНС,
відповідальний за
розробку
(ПІБ відповідального
виконавця, телефон)
Адміністративний
департамент
Знайда В. В.
247-31-78
Мельников М.М.
247-30-51
Павлова Л.П.
202-32-47

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС
Листопад
2021 року
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п Міністерства внутрішніх справ України

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу
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Структурний
підрозділ ДСНС,
відповідальний за
розробку
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виконавця, телефон)

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС

8 Проєкт наказу МВС «Про затвердження
Порядку відкриття, закриття, переносу
та зміни розрядності пунктів
гідрометеорологічних спостережень»

З метою перероблення галузевих Закон України «Про
стандартів і прирівняних до них гідрометеорологічну
нормативних
документів діяльність»
колишнього
СРСР,
які
використовуються
гідрометеорологічними
організаціями, підприємствами та
установами ДСНС відповідно до
Перспективного плану на 2018 –
3030 року

Управління
гідрометеорології
Гроховецька І.Л.
239-93-22
Вербицька Л.П.
239-93-32
Щербанюк Г.О.
239-93-26

Листопад
2021 року

42 Проєкт наказу МВС «Про затвердження
Положення про порядок забезпечення
житловими приміщеннями особового
складу ДСНС»

З метою врегулювання порядку
забезпечення житловими
приміщеннями особового складу
ДСНС

Департамент
ресурсного
забезпечення
Некоз Ю.А.
202-33-57
Мєзєнцева А.М.
202-31-64,
Корячко В.М.
202-32-23
Яківчук К.О.
202-30-63

Листопад
2021 року

Начальник Юридичного управління

Ініціативний

Олена КУЛЕБА

