ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
07.12.2021 № 806
ПЛАН
підготовки проєктів наказів Міністерства внутрішніх справ України
у Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2022 рік
№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п Міністерства внутрішніх справ України

1

2

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

3

4

5

6

1 Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін до Порядку організації та
застосування авіаційних сил та засобів
для гасіння лісових пожеж»

З метою приведення
нормативно-правових актів у
відповідність з вимогами
законодавства. Удосконалення
організації та застосування
авіаційних сил та засобів для
гасіння лісових пожеж

Ініціативний

2 Проєкт наказу МВС та МОН «Про
затвердження Положення про порядок
проведення тижнів знань з основ
безпеки життєдіяльності у закладах
освіти»

З метою запобігання
Відповідно до статті 41
травмування та загибелі дітей в Кодексу цивільного
умовах надзвичайних ситуацій, захисту України
навчання дітей правилам
безпеки життєдіяльності та
набуття ними практичних
навичок поведінки під час їх
виникнення

Управління авіації та Жовтень
авіаційного пошуку і 2022 року
рятування
Яненко І.І.
Золокотський А.В.
247-30-44
Вітковський С.В.
Шабала В.І.
Відділ взаємодії із
засобами масової
інформації та
комунікації із
громадськістю
Козак О.В.
202-32-31
Овсяник В.М.
202-32-13

Листопад
2022 року

2

№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п 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

Куриленко Н.С.
247-30-46
3 Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін до Порядку організації медичного
забезпечення в системі Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій»

З метою приведення
нормативно-правових актів у
відповідність з вимогами
законодавства з питань охорони
здоров’я. Удосконалення
організації медичного
забезпечення особового складу
в системі ДСНС

Частина
тринадцята Управління
Жовтень
статті
117
Кодексу організації
2022 року
цивільного
захисту медичного
України
забезпечення,
медико-біологічного
захисту та охорони
праці
Попов Ю.Ф.
202-33-51
Маринюк В.В.
202-32-52
Іващук В.В.
247-30-88

4 Проєкт спільного наказу МВС та МОЗ
«Про затвердження Положення про
мобільний госпіталь Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій»

З метою приведення
нормативно-правових актів у
сфері цивільного захисту у
відповідність з чинним
законодавством. Удосконалення
організації роботи мобільного
госпіталю ДСНС

Пункт 22 частини другої
статті 17 Кодексу
цивільного захисту
України та частина друга
статті 6 Закону України
«Про екстрену медичну
допомогу»

Управління
Жовтень
організації
2022 року
медичного
забезпечення,
медико-біологічного
захисту та охорони
праці
Ткачук О.О.
202-32-52
Фещенко А.С.
247-30-71

3

№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п Міністерства внутрішніх справ України

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

Підстави для підготовки
проєкту наказу

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

5 Проєкт спільного наказу МВС та МОЗ
«Про затвердження Порядку
організації та проведення медикопсихологічної реабілітації в Державній
службі України з надзвичайних
ситуацій»

З метою приведення
нормативно-правових актів у
сфері цивільного захисту у
відповідність з чинним
законодавством. Удосконалення
організації проведення медикопсихологічної реабілітації осіб,
які брали участь у ліквідації
наслідків надзвичайних
ситуацій

Частина дев’ятнадцята
статті 117 Кодексу
цивільного захисту
України

Управління
Жовтень
організації
2022 року
медичного
забезпечення,
медико-біологічного
захисту та охорони
праці
Войналович Т.Б.
202-32-52
Герасименко Р.О.
247-30-71

6 Проєкт наказу МВС «Про
затвердження Положення про
діяльність лікарсько-експертних
комісій в системі ДСНС»

З метою удосконалення
Ініціативний
організації проведення
лікарської експертизи особового
складу системи ДСНС

Управління
Жовтень
організації
2022 року
медичного
забезпечення,
медико-біологічного
захисту та охорони
праці
Копчинська Л.О.
202-33-55

7 Проєкт
наказу
МВС
«Про
затвердження Порядку розслідування,
ведення обліку нещасних випадків в
органах та підрозділах цивільного
захисту ДСНС України»

З метою приведення
нормативно-правового акта до
вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 17 квітня
2019 р. № 337 «Про
затвердження Порядку
розслідування та обліку

Управління
Жовтень
організації медичного 2022 року
забезпечення, медикобіологічного захисту
та охорони праці
Ткачук О.О.
202-32-52

Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від 17 квітня 2019 р.
№
337
«Про
затвердження Порядку
розслідування та обліку
нещасних
випадків,

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС

4

№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п Міністерства внутрішніх справ України

8 Проєкт наказу МВС «Про деякі
питання організації взаємодії під час
виконання піротехнічних робіт,
пов’язаних із знешкодженням
вибухонебезпечних предметів»

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

Підстави для підготовки
проєкту наказу

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

нещасних випадків,
професійних захворювань та
аварій на виробництві»

професійних
Герасименко Р.О.
захворювань та аварій на 247-30-71
виробництві»

З метою вдосконалення
організації взаємодії органів та
підрозділів цивільного захисту,
підрозділів Національної
поліції України, Національної
гвардії України, Адміністрації
Державної прикордонної
служби України, місцевих
державних адміністрацій та
органів місцевого
самоврядування під час
виконання робіт, пов’язаних із
знешкодженням та знищенням
вибухонебезпечних предметів

Стаття 17 Кодексу
цивільного захисту
України,
пункти 10, 14 статті 1 та
стаття 22
Закону України «Про
протимінну діяльність в
Україні»,
постанова Верховної
Ради України
від 17 липня 2020 р.
№ 807-IX
«Про утворення та
ліквідацію районів»,
розпорядження Кабінету
Міністрів України
від 12 червня 2020 р.
№ 707-р
«Про визначення
адміністративних
центрів та затвердження
територій
територіальних громад
областей»

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС

Департамент
Листопад
реагування на
2022 року
надзвичайні ситуації
Бевз А.М.
Ткалич А.Т.
Багрій О.В.
Чукавін Д.О.
202-32-04

5

№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п 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

9 Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін до Порядку організації
внутрішньої, гарнізонної та караульної
служб в органах управління і
підрозділах Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій»

З метою визначення основних
вимог щодо організації
внутрішньої, гарнізонної та
караульної служб у
територіальних органах і
підпорядкованих їм підрозділах,
формуваннях центрального
підпорядкування, закладах
освіти та науково-дослідних
установах цивільного захисту
ДСНС

Пункт 27 частини другої
статті 17 Кодексу
цивільного захисту
України

Департамент
Листопад
реагування на
2022 року
надзвичайні ситуації
Ковган В.В.
Волошко С.В.
Кияновський П.Г.
202-32-76
Відділ впровадження
реформ органів та
підрозділів
цивільного
захисту
Богурський Ю.В.
Баландін О.С.
Захаров І.М.
247-31-81

10 Проєкт наказу МВС «Про
затвердження Порядку організації
газодимозахисної служби в органах та
підрозділах Державної служби України
з надзвичайних ситуацій»

З метою визначення системи
організації і змісту заходів,
спрямованих на захист
особового складу та
удосконалення гасіння пожеж,
рятування населення, а також
надання допомоги у ліквідації
наслідків інших надзвичайних
ситуацій у непридатному для
дихання середовищі

Частина перша —
четверта статті 90
Кодексу цивільного
захисту України

Департамент
Листопад
реагування на
2022 року
надзвичайні ситуації
Коротинський П.А.
Волошко С.В.
Бобрика В.В.
Яковчук В.В.
202-32-76
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п 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

11 Проєкт наказу МВС «Про
затвердження Інструкції про
організацію взаємодії між Державною
службою України з надзвичайних
ситуацій і Державним агентством
лісових ресурсів України у разі
виникнення пожеж, надзвичайних
ситуацій та інших небезпечних подій»

З метою реалізації державної
політики у сфері захисту
населення і територій від
наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного і
природного характеру та
вдосконалення взаємодії ДСНС
з Державним агентством
лісових ресурсів України у разі
загрози виникнення або
виникнення пожеж,
надзвичайних ситуацій та
інших небезпечних подій

Пункт 6 частини другої
статті 17 Кодексу
цивільного захисту
України, пункти 47 – 50
Положення про єдину
державну систему
цивільного захисту,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України
від 09 січня 2014 р. № 11

Департамент
Листопад
реагування на
2022 року
надзвичайні ситуації
Коротинський П.А.
Савинський С.П.
Літвін О.М.
202-32-76
Департамент
економіки і фінансів
Поворозник О.М.
202-30-95
Коломийцев Д.В.
202-32-57

12 Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін до Нормативів виконання
навчальних вправ з підготовки осіб
рядового і начальницького складу
служби цивільного захисту та
працівників Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту ДСНС
України до виконання завдань за
призначенням»

З метою вдосконалення рівня
професійної підготовки осіб
рядового і начальницького
складу служби цивільного
захисту та працівників органів
та підрозділів цивільного
захисту ДСНС

Частина перша –
четверта статті 90
Кодексу цивільного
захисту України

Департамент
Листопад
реагування на
2022 року
надзвичайні ситуації
Толкачов М.М.,
Самойленко Т.В.
Негрієнко С.В.
Бабенко М.Ю.
202-31-92
Бобрика В.В.
202-32-76

13 Наказ МВС «Про затвердження
Положення про державний центр
управління в надзвичайних ситуаціях

З метою удосконалення
функціонування оперативночергової служби державного

Частина п'ята Статті 73
Кодексу цивільного
захисту України

Департамент
Жовтень
реагування на
2022 року
надзвичайні ситуації

7

№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п Міністерства внутрішніх справ України

Державної служби України з
надзвичайних ситуацій»

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

Підстави для підготовки
проєкту наказу

центру управління в
надзвичайних ситуаціях
Державної служби України з
надзвичайних

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

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС

Данилюк Б.Л.
202-30-24
Котюк В.М.
Грановський В.І.
Тищенко В.В.
247-30-50

14 Проєкт наказу МВС і Міндовкілля
«Про затвердження Інструкції про
організацію обміну інформацією про
загрозу або виникнення надзвичайної
ситуації та хід ліквідації її наслідків 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
аварійно-рятувальні та інші
невідкладні роботи та
мінімізувати збитки

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

Департамент
Листопад
реагування на
2022 року
надзвичайні ситуації
Кубрак В.О.
Савчук Є.І.
Атрощенко С.Г.
247-30-50

15 Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін до Статуту державних
воєнізованих аварійно-рятувальних
формувань Державної служби України
з надзвичайних ситуацій з організації
та проведення аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт на
гірничорудних і нерудних
підприємствах та інших підземних
спорудах, окрім вугільних»

З метою приведення
нормативно-правових актів у
сфері діяльності державних
воєнізованих аварійнорятувальних формувань ДСНС
у відповідність з вимогами
законодавства, що удосконалить
організацію та підвищить
ефективність дій органів
управління та підрозділів
зазначених формувань під час
організації та проведення

Частина четверта статті
79 Кодексу цивільного
захисту України,
стаття 29 Гірничого
закону України

Департамент
Листопад
реагування на
2022 року
надзвичайні ситуації
Алексенко Г.Б.
Осадчий Ю.В.
202-32-39
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п 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

аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт на
гірничорудних і нерудних
підприємствах та інших
підземних спорудах, окрім
вугільних
16 Проєкт наказу МВС «Про
З метою додержання заходів
затвердження вимог безпеки у гірській безпеки всіма особами, які
місцевості»
перебувають на об’єктах
туристичних відвідувань,
рекреаційних зонах у гірській
місцевості і печерах.
Досягнення поставленої мети
сприятиме зменшенню
вірогідності виникнення
надзвичайних ситуацій,
небезпечних подій та пожеж на
об’єктах туристичних
відвідувань, рекреаційних зонах
у гірській місцевості і печерах

Департамент
Листопад
реагування на
2022 року
надзвичайні ситуації
Герасимчук Г.Г.
Осадчий Ю.В.
202-3239
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п Міністерства внутрішніх справ України

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

Підстави для підготовки
проєкту наказу

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

Закон України «Про
запобігання корупції»

Управління власної
безпеки та протидії
корупції
Муранець К.О.
202-32-41
Солодун Л.В.
202-32-41
Сектор гендерної
рівності
Малігонова Ю.М.
202-30-03
Гуцалюк Т.В.
202-33-98

17 Проєкт наказу МВС «Про
затвердження Правил етичної
поведінки осіб рядового і
начальницького складу служби
цивільного захисту апарату ДСНС,
територіальних органів підприємств,
установ, та організацій, що належать
до сфери її управління»

З метою зміцнення авторитету
та суспільної довіри,
формування позитивної
репутації служби цивільного
захисту.
Посилення доброчесності осіб
рядового і начальницького
складу служби цивільного
захисту під час проходження
служби

18 Проєкт наказу «Про затвердження
Порядку розрахунку вартості
підготовки, навчання у закладі вищої
освіти цивільного захисту»

З метою розроблення Порядку
Ініціативний
для розрахунку орієнтовної
середньої вартості підготовки,
навчання курсантів, слухачів,
ад’юнктів, докторантів
(з
урахуванням специфічних умов
навчання), що навчаються,
проходять підготовку в закладах
вищої освіти ДСНС за державним
замовленням, з метою
ефективного планування витрат
при складанні бюджетних запитів
на наступний рік та для надання
платних освітніх послуг

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС
Листопад
2022 року

Департамент
Листопад
економіки і фінансів 2022 року
Свінтицька С.Ю.
Рибкіна Т.М.
Гуменюк Н.М.
202-30-85
Відділ внутрішнього
аудиту
Козир О.О.
Дмитрук О.І.
Піць Я.В.
247-31-08
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п 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

студентам денної та заочної
форми навчання у разі здобуття
ступенів вищої освіти бакалавра,
магістра та доктора філософії за
програмами післядипломної
освіти в ЗВОЦЗ
19 Проєкт наказу МВС «Про
затвердження Порядку прийому та
передачі справ особами рядового і
начальницького складу служби
цивільного захисту»

З метою запобігання
виникнення ризиків щодо
неналежного рівня виконання
підрозділами ДСНС дій за
призначенням та стану
збереження та використання
матеріальних ресурсів

Абзац другий пункту 74
Положення про порядок
проходження служби
цивільного захисту
особами рядового і
начальницького складу,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України
від 11 липня 2013 р.
№ 593

Департамент
Листопад
персоналу
2022 року
Фурман В.І.
202-81-82
Мельниченко В.О.
202-30-43
Павлов С.В.
202-30-35
Відділ внутрішнього
аудиту
Євдокімова Л.С.
Козир О.О.,
Дмитрук О.І.
Піць Я.В.
247-31-08

20 Проєкт наказу МВС «Про порядок
здійснення моніторингу за станом
виконання управлінських рішень»

З метою розроблення порядку
здійснення моніторингу за
станом виконання
управлінських рішень

Постанова Кабінету
Міністрів України
від 17 січня 2018 р. № 55
«Деякі питання
документування
управлінської

Адміністративний
департамент
Хоменко Л.Д.
247-91-04
Ковальчук Л.О.
247-90-65

Листопад
2022 року
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п Міністерства внутрішніх справ України

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

Підстави для підготовки
проєкту наказу

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

діяльності»

Скачкова О.Л.
Загороднюк Г.А.
Хареба С.В.

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС

21 Проєкт
наказу
МВС
«Про
затвердження Галузевого переліку
документів,
що
утворюються
в
діяльності Державної служби України з
надзвичайних
ситуацій,
в
територіальних
органах,
на
підприємствах,
в
установах
та
організаціях сфери управління ДСНС
України, із зазначенням строків
зберігання»

З метою приведення у
відповідність з чинним
законодавством та у зв’язку із
впровадженням електронного
документообігу

Наказ Міністерства
юстиції України «Про
затвердження Правил
організації діловодства та
архівного зберігання
документів у державних
органах, органах
місцевого
самоврядування, на
підприємствах, в
установах і організаціях»
від 18.06.2015 № 1000/5,
зареєстрований у
Міністерстві юстиції
України 22 червня
2015 р. за № 736/27181

Адміністративний
департамент
Мазур О.В.
202-32-05;
Рожченко Ж.І.
202-32-06
Ремез О.І.
202-32-47
Заєць О.А.
202-31-89

Листопад
2022 року

22 Проєкт
наказу
МВС
«Про
затвердження примірних номенклатур
справ в територіальних органах та на
підприємствах,
в
установах,
організаціях
сфери
управління
Державної
служби
України
з
надзвичайних ситуацій, із зазначенням
строків зберігання»

З метою приведення у
відповідність з чинним
законодавством та у зв’язку із
впровадженням електронного
документообігу

Наказ Міністерства
юстиції України «Про
затвердження Правил
організації діловодства та
архівного зберігання
документів у державних
органах, органах
місцевого

Адміністративний
департамент
Мазур О.В.
202-32-05
Рожченко Ж.І.
202-32-06
Романенко Н.М.
202-32-47

Листопад
2022 року
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п 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

самоврядування, на
підприємствах, в
установах і організаціях»
від 18.06.2015 № 1000/5,
зареєстрований у
Міністерстві юстиції
України 22 червня
2015 р. за № 736/27181
23 Проєкт наказу МВС «Про
затвердження Порядку розгляду
звернень громадян у Державній службі
України з надзвичайних ситуацій»

З метою вдосконалення порядку
розгляду звернень громадян,
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»

Адміністративний
департамент
Знайда В.В.
202-32-22
Мельников М.М.
247-30-51
Павлова Л.П.
202-32-47
Кушнір А.Г.
247-31-78

24 Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін до наказу МВС від 06.02.2020
№ 99 «Про затвердження Положення
про визначення та застосування
спеціальних транспортних засобів
Оперативно-рятувальної
служби
цивільного захисту»

З метою удосконалення порядку
комплектування та застосування
спеціальних
транспортних
засобів Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту під
час
проведення
аварійнорятувальних
та
інших

Відповідно до частини Департамент
сьомої статті 24 Кодексу ресурсного
цивільного
захисту забезпечення
України
Поляруш Д.О.
202-31-28
Мельник О.В.
202-32-51

Жовтень
2022 року

Листопад
2022 року
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п Міністерства внутрішніх справ України

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

Підстави для підготовки
проєкту наказу

невідкладних робіт

25 Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін до наказу МВС від 15.02.2017
№ 121 «Про затвердження Інструкції з
питань здійснення відомчої реєстрації
та ведення обліку транспортних засобів
Оперативно-рятувальної
служби
цивільного захисту»

З метою приведення Інструкції
з питань здійснення відомчої
реєстрації та ведення обліку
транспортних
засобів
Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту у
відповідність
з
вимогами
чинного законодавства

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

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС

Лісовський В.П.
202-32-51
Порядок відомчої
реєстрації та ведення
обліку транспортних
засобів Національної
гвардії, Державної
прикордонної служби,
Державної спеціальної
служби транспорту,
Державної служи зв’язку
та захисту інформації,
Оперативно-рятувальної
служби цивільного
захисту, затверджений
постановою Кабінету
Міністрів України
від 20 березня 2013 р.
№ 164

Департамент
ресурсного
забезпечення
Гончарук І.М.
202-30-68,
Вакуленко В.Г.
202-32-09
Слободяник О.В.
247-30-93
Євтушенко О.В.
202-30-49

Серпень
2022 року
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п Міністерства внутрішніх справ України

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

Підстави для підготовки
проєкту наказу

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

26 Проєкт наказу МВС «Про внесення З метою приведення нормативнозмін до наказу МВС від 18.09.2018 № правових актів у відповідність з
764 «Про затвердження Положення про вимогами законодавства
службу безпеки дорожнього руху
Державної
служби
України
з
надзвичайних ситуацій»

Порядок відомчої
реєстрації та ведення
обліку транспортних
засобів Національної
гвардії, Державної
прикордонної служби,
Державної спеціальної
служби транспорту,
Державної служи зв’язку
та захисту інформації,
Оперативно-рятувальної
служби цивільного
захисту, затверджений
постановою Кабінету
Міністрів України
від 20 березня 2013 р.
№ 164

Департамент
ресурсного
забезпечення
Гончарук І.М.
202-30-68
Вакуленко В.Г.
202-32-09
Слободяник О.В.
247-30-93
Євтушенко О.В.
202-30-49

Серпень
2022 року

27 Проєкт
наказу
МВС
«Про
затвердження
Норм
забезпечення
столово-кухонним
посудом,
обладнанням, інвентарем та мийними
засобами Державної служби України з
надзвичайних ситуацій»

За ініціативи ДСНС та
відповідно до статті 113
Кодексу
цивільного
захисту України

Департамент
ресурсного
забезпечення
Зінченко О.В.
202-32-50
Гнатюк О.М.
202-31-32
Шевчук Н.Б.
202-31-35

Листопад
2022 року

З
метою
приведення
нормативно-правових
заходів
цивільного
захисту
у
відповідність
з
чинним
законодавством. Удосконалення
процесу організації харчування
особам
рядового
і
начальницького складу органів
та
підрозділів
цивільного
захисту ДСНС України

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п 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

28 Проєкт наказу МВС «Про внесення
З
метою
удосконалення Ініціативний
змін до наказу МВС від 24.07.2017
законодавства у сфері пожежної
№ 621 «Про затвердження Порядку безпеки
спільних дій Національної поліції
України, Державної служби
України з надзвичайних ситуацій
та Експертної служби Міністерства
внутрішніх справ України під час
проведення огляду місця пожежі,
виявлення, припинення,
попередження та розслідування
кримінальних правопорушень та
інших подій, пов’язаних з
пожежами»

Відділ впровадження Листопад
реформ органів та
2022 року
підрозділів
цивільного
захисту
Богурський Ю.В.
Баландін О.С.
Захаров І.М.
247-31-81

29 Проєкт наказу МВС «Про
затвердження Порядку ведення
державного кліматичного кадастру»

Управління
гідрометеорології
Загоруйко Л.І.
239-93-36
Дорошенко Г.Ю.
239-93-83
Кондратенко А.Ю.
239-93-83
Леоненко О.В.
239-93-52
Мельник О.Б.
239-93-70

З метою адаптації нормативноправових актів України до
вимог Директиви
Європейського Союзу
2004/107/ЄС

Пункт 19 Плану заходів
щодо виконання
Концепції
реалізації державної
політики у сфері зміни
клімату на період до
2030 року, схваленого
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 06 грудня
2017 р. № 878-р

Листопад
2022 року
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п 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

30 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

Вересень
2022 року

31 Проєкт наказу МВС «Про
затвердження Програми
метеорологічних спостережень
гідрометеорологічних організацій
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій»

З метою приведення
нормативних актів у сфері
гідрометеорології у
відповідність з вимогами
Закону України «Про
гідрометеорологічну
діяльність»

Стаття 14 Закону
України «Про
гідрометеорологічну
діяльність»

Управління
гідрометеорології
Загоруйко Л.І.
239-93-36
Дорошенко Г.Ю.
239-93-83
Кондратенко А.Ю.
239-93-83
Леоненко О.В.
239-93-52
Мельник О.Б.
239-93-70

Травень
2022 року

32 Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін до наказу Міністерства внутрішніх
справ України від 09 липня 2018 року
№ 579»

З метою приведення положень
наказу у відповідність із
змінами, внесеними до
постанови Кабінету Міністрів

Доручення Прем’єрміністра України
від 10.04.2019
№ 8924/1/1-19

Департамент
організації заходів
цивільного захисту
Трунцев Г.В.

Червень
2022 року
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п Міністерства внутрішніх справ України

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

Підстави для підготовки
проєкту наказу

України від 10 березня 2017 р.
№ 138 «Деякі питання
використання захисних споруд
цивільного захисту»

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

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС

Юст І.В.
202-31-68

33 Проєкт наказу МВС «Про внесення
З метою врегулювання
змін до наказу Міністерства внутрішніх нормативно-правового акта з
справ України від 10.07.2017 № 579»
питань організації евакуації
рухомих матеріальних
цінностей об'єктів державної
власності, що мають
стратегічне значення для
економіки і безпеки держави

На виконання доручення
Кабінету Міністрів
України від 03.11.2021
№ 50656/0/1-21

Департамент
організації заходів
цивільного захисту
Долбіков Г.Є.
Буєвич С.В.
202-32-70
Сектор
мобілізаційної
роботи
Томко П.Ф.
Гайова Н.А.
Федоров В.Л.
247-90-17

Листопад
2022 року

34 Проєкт наказу МВС «Про внесення
З метою врегулювання
змін до наказу Міністерства внутрішніх процедури класифікації
справ України від 29.11.2019 № 1000» об'єктів та адміністративно
територіальних одиниць
стосовно рівня хімічної
небезпеки

Підпункт 9 пункту 1
статті 35 Кодексу
цивільного захисту
України

Департамент
організації заходів
цивільного захисту
Шишко С.І.,
Ігуменцев В.А.,
Бевз В.П.
202-32-70

Серпень
2022 року
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п Міністерства внутрішніх справ України

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

Підстави для підготовки
проєкту наказу

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

Ініціативний

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

Листопад
2022 року

36 Проєкт
наказу
МВС
«Про З
метою
приведення Ініціативний
затвердження Типового положення про нормативно-правових актів у
службу пожежної безпеки»
сфері пожежної безпеки у
відповідність
з
вимогами
чинного законодавства

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Чекригін О.М.
Рудак Р. Б.
585-68-16

Листопад
2022 року

37 Проєкт
наказу
МВС
«Про
затвердження Інструкції з організації
та
здійснення
роботи
органів
державного нагляду (контролю) у сфері
пожежної, техногенної безпеки»

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Афанасьєв П.Г.
Чекригін О.М.
Фощан В.В.
585-68-18

Листопад
2022 року

Департамент
запобігання

Листопад
2022 року

35 Проєкт наказу МВС «Про внесення З метою уточнення вимог
змін до Правил пожежної безпеки пожежної безпеки, зменшення
України»
кількості пожеж на об’єктах
держави та суб’єктів
господарювання незалежно від
форм власності

З метою удосконалення та Ініціативний
прозорості діяльності органів
державного нагляду (контролю)
у сфері пожежної, техногенної
безпеки.
Врегулювання
діяльності
органів державного нагляду
(контролю) у сфері пожежної
техногенної безпеки

38 Проєкт
наказу
МВС
«Про З
метою
розроблення Ініціативний
затвердження
Правил
пожежної нормативно-правового акта у

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

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

Підстави для підготовки
проєкту наказу

безпеки для спортивних будинків та сфері пожежної безпеки у
споруд»
зв’язку
із
скасуванням
попереднього

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

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС

надзвичайним
ситуаціям
Буханець Р.І.
Чекригін О.М.
Фощан В.В.
585-68-18

39 Проєкт наказу МВС «Про затвердження
Інструкції про порядок взаємодії між
Державною
службою
України
з
надзвичайних ситуацій та Національною
поліцією України у питаннях запобігання
вчиненню
та
реагування
на
адміністративні правопорушення у сфері
пожежної та техногенної безпеки, у тому
числі щодо створення перешкод у
діяльності уповноважених посадових
осіб ДСНС»

З
метою
приведення
у Ініціативний
відповідність з КУпАП України
в частині, що стосується
застосування
заходів
адміністративного впливу за
вчинення правопорушень у
сфері пожежної та техногенної
безпеки

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Деревинський Ю.В.
Шрамко Л.А.
Цирень Р.М.
Пода І.А.
Науменко В.О.
585-68-52

Листопад
2022 року

40 Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін до Інструкції з оформлення
матеріалів
про
адміністративні
правопорушення»

З метою приведення нормативно- Ініціативний
правового акта у відповідність з
КУпАП України у частині, що
стосується
оформлення
матеріалів про адміністративні
правопорушення
органом
виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань
державного нагляду (контролю) у
сфері пожежної та техногенної

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Шрамко Л.А.
Половнева О.Є.
Процюк Ж.В.
Кондратенко С.С.
585-68-53

Листопад
2022 року
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п 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

безпеки
41 Проєкт наказу МВС «Про затвердження
Порядку
розроблення,
оцінки
ефективності та перегляду політики
запобігання
аваріям
на
об’єкті
підвищеної небезпеки і вимог до її
змісту»

З метою приведення
нормативно-правового акта у
відповідність з вимогами
чинного законодавства

Закон України «Про
внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України щодо об'єктів
підвищеної небезпеки»

Департамент
Березень
запобігання
2022 року
надзвичайним
ситуаціям
Нехворовський С.М.
Савчук О.В.
Мацків А.А.
585-68-89

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

З метою приведення
нормативно-правового акта у
відповідність з вимогами
чинного законодавства

Закон України «Про
внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України щодо об'єктів
підвищеної небезпеки»

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Бондаренко А.В.
Денисенко С.С.
Шаповалов В.О.
585-68-98

43 Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін
до
наказу
Міністерства
внутрішніх
справ
України
від 06.12.2017 № 92»

З метою уточнення порядку Ініціативний
організації
перевірок
підприємств,
установ,
організацій, які знаходяться у
сфері управління відповідних
міністерств
та
інших
центральних органів виконавчої
влади,
державних
органів,
місцевих
державних

Березень
2022 року

Департамент
Березень
запобігання
2022 року
надзвичайним
ситуаціям
Нехворовський С.М.
Савчук О.В.
Мацків А.А.
585-68-89
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п 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

адміністрацій
та
органів
місцевого самоврядування у
зв'язку зі змінами, що відбулися
в
центральних
органах
виконавчої влади
44 Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін
до
наказу
Міністерства
внутрішніх
справ
України
від 12.12.2018 № 1007»

З
метою
приведення
уніфікованої форми акта, що
складається за результатами
проведення
планового
(позапланового)
заходу
державного нагляду (контролю)
за додержанням ліцензіатом
вимог законодавства у сфері
провадження
господарської
діяльності з надання послуг і
виконання
робіт
протипожежного призначення
за переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України, та
інших
форм
розпорядчих
документів у відповідність з
вимогами Закону України «Про
ліцензування
видів
господарської діяльності»

Закон України
ліцензування
господарської
діяльності»

«Про Департамент
видів запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Кондратенко О.Л.
585-68-49
Батечко С.М.
585-68-43

Березень
2022 року
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п 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

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

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

Департамент
Листопад
економіки і фінансів 2022 року
Ільченко П.В.
202-31-62
Грачова М.В.
202-30-98,
Малиш П.А.
202-30-97
Іщук В.О.
202-31-51
Зінченко С.А.
202-30-25

46 Проєкт наказу МВС
«Про внесення змін до наказу МВС
від 04.03.2021 № 170 «Про
затвердження Переліку посад, що
підлягають заміщенню особами
рядового і начальницького складу
служби цивільного захисту, та
граничних спеціальних звань за цими
посадами»

З метою уточнення Переліку
Стаття 99 Кодексу
посад, що підлягають
цивільного захисту
заміщенню особами рядового і України
начальницького складу служби
цивільного захисту, та
граничних спеціальних звань за
цими посадами

Департамент
персоналу
Кондауров Я.В.
202-30-12
Задорожний В.І.
202-31-09
Іщенко О.Г.
247-31-07
Чичка О.Б.
202-32-27
Лацько О.Г.
202-31-74

Листопад
2022 року
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п 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

47 Проєкт
наказу
МВС
«Про
затвердження
Інструкції
про
організацію
та
здійснення
організаційно – штатної роботи в
ДСНС»

З метою визначення єдиного
порядку ведення організаційноштатної роботи в ДСНС та
підпорядкованих організаційних
структур, яка спрямована на
оптимальний
розподіл
та
ефективне використання штатної
чисельності,
дотримання
штатних
нормативів
для
структурних
підрозділів
та
відповідних зразків техніки

Стаття 57 Положення
про
порядок
проходження
служби
цивільного
захисту
особами
рядового
і
начальницького складу,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 11 липня 2013 р.
№ 593

Департамент
персоналу
Задорожний В.І.
202-31-09
Іщенко О.Г.
247-31-07
Чичка О.Б.
202-32-27
Лукашенко А.С.
202-31-75

Листопад
2022 року

48 Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін
до
Порядку
тимчасового
звільнення від виконання службових
обов’язків
осіб
рядового
і
начальницького
складу
служби
цивільного захисту в разі захворювань,
травм або поранень»

Удосконалення
порядку
тимчасового звільнення від
виконання
службових
обов’язків осіб рядового і
начальницького складу служби
цивільного захисту у разі
захворювань,
травм
або
поранень

Частина тринадцята статті
117 Кодексу цивільного
захисту України, наказ
Міністерства
охорони
здоров’я
України
від 01 червня 2021 р.
№ 1066 «Деякі питання
формування
медичних
висновків про тимчасову
непрацездатність
та
проведення
їхньої
перевірки»,
зареєстрований
в
Міністерстві
юстиції
України
02
червня
2021 року за

Департамент
персоналу
Фурман В.І.
202-31-82
Мельниченко О.В.
247-30-43
Петров В.В.
247-30-12,
Павлов С.В.
202-30-35
Діденко В.М.
202-32-30

Червень
2022 року

24

№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п 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

№ 728/36350
49 Проєкт
наказу
МВС
«Про
затвердження порядку, умов та строків
розроблення і проведення єдиного
державного кваліфікаційного іспита на
першому (бакалаврському) рівні за
спеціальністю «Пожежна безпека» та
критеріїв оцінювання результатів»

Запровадження
атестації
здобувачів ступеня вищої освіти
на першому (бакалаврському)
рівні
у
формі
єдиного
державного
кваліфікаційного
іспиту у закладах вищої освіти
за спеціальністю «Пожежна
безпека»

На виконання пункту 11
Порядку
атестації
здобувачів ступеня
фахової
передвищої
освіти та ступенів вищої
освіти
на
першому
(бакалаврському)
та
другому (магістерському)
рівнях у формі єдиного
державного
кваліфікаційного іспиту,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 19 травня 2021 р.
№ 497

Департамент
персоналу
Рись Ю.Б.
202-32-43
Мерзлікін О.А.
Григор’єв О.М.
247-30-70,
Іщенко А.В.
Рибка В.М.
247-30-70

Березень
2022 року

50 Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін
до
Порядку
проведення
атестування
осіб
рядового
і
начальницького складу в органах і
підрозділах цивільного захисту»

З метою приведення Порядку
проведення атестування осіб
рядового
і
начальницького
складу в органах і підрозділах
цивільного
захисту
у
відповідність з пунктом 123
Положення
про
порядок
проходження
служби
цивільного
захисту,
затвердженого
постановою

Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від 10 листопада 2021 р.
№ 1169 «Про внесення
змін до Положення про
порядок
проходження
служби
цивільного
захисту
особами
рядового
і
начальницького складу»

Департамент
персоналу
Романенко І.М.
202-31-74
Омельяненко В.М
202-31-76
Корченюк Т.Г.
202-31-76

Травень
2022 року

25

№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п Міністерства внутрішніх справ України

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

Підстави для підготовки
проєкту наказу

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

Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від 10 листопада 2021 р.
№ 1169 «Про внесення
змін до Положення про
порядок
проходження
служби
цивільного
захисту особами рядового
і начальницького складу»

Департамент
персоналу
Романенко І.М.
202-31-74
Кравченко Я.І.
202-31-15
Божок Ю.В.
202-31-56
Черних С.А.
202-31-72

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС

Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 р. № 593
51 Проєкт наказу МВС «Про визнання
таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства внутрішніх справ України
від 29.10.2014 № 1153»

Начальник Юридичного управління

З
метою
приведення
нормативно-правового акта у
відповідність з Положенням про
порядок проходження служби
цивільного
захисту,
затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 р. № 593

Травень
2022 року

Олена КУЛЕБА

