ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
25.01.2022 № 65
ЗМІНИ
до Плану підготовки проєктів наказів Міністерства внутрішніх справ України у
Державній службі України з надзвичайних ситуацій на 2022 рік
1. Доповнити План пунктом 55 такого змісту:
№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п Міністерства внутрішніх справ України

55 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

Структурний
підрозділ ДСНС,
відповідальний за
розробку
(ПІБ відповідального
виконавця, телефон)
Адміністративний
департамент
Знайда В.В.
202-32-22
Кушнір А.Г.
202-31-78
Ремез О.І.
202-32-47
Заєць О.А.
202-31-89

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС
Листопад
2022 року
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2. Пункти 1, 15, 41, 42 та 44 Плану викласти у такій редакції:
№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п Міністерства внутрішніх справ України

1

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

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»

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

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

Управління авіації та
авіаційного пошуку і
рятування
Яненко І.І.
Золокотський А.В.
247-30-44
Вітковський С.В.
Шабала В.І.
Литвин І.В.

Жовтень
2022 року

З метою приведення нормативноправових 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
аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт на
гірничорудних і нерудних
підприємствах та інших підземних
спорудах, окрім вугільних

Департамент
реагування на
надзвичайні ситуації
Алексенко Г.Б.
Осадчий Ю.В.
202-32-39
Сапожник А.І.
247-31-89

Листопад
2022 року

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

41 Проєкт наказу МВС «Про затвердження З метою приведення нормативноПорядку
розроблення,
оцінки правового акта у відповідність з
ефективності та перегляду політики вимогами чинного законодавства
запобігання
аваріям
на
об’єкті
підвищеної небезпеки і вимог до її
змісту»

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

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Нехворовський С.М.
Савчук О.В.
Мацків А.А.
585-68-89
Магер Ю.Є.
585-68-89

Березень
2022 року

42 Проєкт наказу МВС «Про затвердження З метою приведення нормативноПорядку розроблення та перегляду правового акта у відповідність з
звіту про заходи безпеки на об’єкті вимогами чинного законодавства
підвищеної небезпеки і вимог до його
змісту»

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
Магер Ю.Є.
585-68-89

Березень
2022 року

44 Проєкт наказу МВС «Про внесення
змін до наказу Міністерства
внутрішніх справ України
від 12.12.2018 № 1007»

Закон України «Про
ліцензування видів
господарської
діяльності»

Департамент
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Кондратенко О.Л.
585-68-49
Батечко С.М.

Вересень
2022 року

З метою приведення уніфікованої
форми акта, що складається за
результатами проведення
планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю) за
додержанням ліцензіатом вимог
законодавства у сфері
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№
Орієнтовна назва проєкту наказу
з/п Міністерства внутрішніх справ України

Обґрунтування необхідності
розробки проєкту наказу

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»

Начальник Юридичного управління

Підстави для
підготовки проєкту
наказу

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

Строк
подання
проєктів
наказів до
МВС

585-68-43
Сидоренко І.А.
585-68-42

Олена КУЛЕБА

