МОНІТОРИНГ
виконання плану роботи Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту на 2016 рік
№
з/п
1
1

2

3

Найменування заходів
2

Термін
виконання

Виконавці

3
4
I. Заходи із забезпечення наукової діяльності
Забезпечення виконання Плану наукової і
відповідно до
Євдін О.М.
науково-технічної діяльності УкрНДІЦЗ на 2016 рік
термінів
Коваленко В.В.
виконання
Борис О.П.
наукових робіт,
Огурцов С.Ю.
передбачених
Запольський Л.Л.
Планом
керівники НД та ДКР
керівники наукових
підрозділів
Забезпечення виконання Плану впровадження
відповідно до
Євдін О.М.
результатів наукових досліджень на 2016 рік
термінів
Коваленко В.В.
передбачених
Борис О.П.
планом
Огурцов С.Ю.
керівники наукових
підрозділів
Підготовка та проведення засідань науковощомісячно
Огурцов С.Ю.
технічної ради УкрНДІЦЗ, оформлення протоколів
Запольський Л.Л.
засідань НТР

Стан виконання
5
Виконується у визначені терміні

Виконується у визначені терміні

Протокол НТР від 28.01.2016 № 1
Протокол НТР від 05.02.2016 № 2
Протокол НТР від 25.02.2016 № 3
Протокол НТР від 31.03.2016 № 4
Протокол НТР від 28.04.2016 № 5
Протокол НТР від 01.06.2016 № 6
Протокол НТР від 30.06.2016 № 7
Протокол НТР від 12.07.2016 № 8
Протокол НТР від 29.07.2016 № 9
Протокол НТР від 29.09.2016 № 10
Протокол НТР від 27.10.2016 № 11
Протокол НТР від 24.11.2016 № 12
Протокол НТР від 22.12.2016 № 13

2

1
4

2
Проведення семінарів з розгляду
виконання
науково-дослідних
та
конструкторських робіт

результатів
дослідно-

3
відповідно до
графіку

4
Борис О.П.
Коваленко В.В.
керівники наукових
підрозділів

5
Круглий стіл «Розвиток та
адаптація системи централізованого
оповіщення населення та управління
евакуацією в умовах надзвичайних
ситуацій «МаssAlert»
Розширений науково-методичний
семінар
УкрНДІЦЗ
«Обговорення
шляхів удосконалення обліку пожеж в
Україні»
Розширений науковий семінар
УкрНДІЦЗ «Обговорення пропозицій,
що надійшли на першу редакцію
Посібника
по
практичному
застосуванню ДБН В.1.1-7 «Пожежна
безпека об’єктів будівництва»
Науково-практичний
семінар
«Тенденції
випробувань
речовин,
матеріалів, будівельних конструкцій,
електротехнічних виробів, продукції
протипожежного призначення в НДЦ
«ПОЖЕЖЕЖНА
БЕЗПЕКА».
Проблемні питання та пріоритетні
напрями випробувальної діяльності»
Міжнародна науково-практична
конференція
«Актуальні
проблеми
моделювання
ризиків
і
загроз
виникнення надзвичайних ситуацій на
об’єктах критичної інфраструктури»
Науково-практичний
семінар
УкрНДІЦЗ
«Актуальні
проблеми
запровадження в Україні системи
управління ризиками надзвичайних
ситуацій техногенного та природного
характеру»
Круглий стіл з обговорення
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5
проблем підготовки (перепідготовки) та
підвищення кваліфікації авіаційних
рятувальників в системі державної
авіації України
Науковий
семінар
НДЦ
технічного регулювання «Проблемні
питання
щодо
утворення
та
комплектації протипожежною технікою
пожежно-рятувальних частин. Шляхи
вирішення»
Міжнародна науково-практична
конференція
«Тенденції
розвитку
Електронного атласу регіональних
ризиків (ЕRRА) з точки зору його
застосування для визначення загроз і
ризиків виникнення надзвичайних
ситуацій
на
об’єктах
критичної
інфраструктури»
Кругли стіл «Дослідження пожеж.
Сучасний
стан
та
перспективи
розвитку»
Круглий стіл «Проблемні питання
дослідження пожеж та надзвичайних
ситуацій»
Науково-практичний
семінар
«Наукове
супроводження
функціонування системи авіаційного
пошуку і рятування»
Семінар
з
обговорення
результатів
підготовчого
етапу
досліджень щодо екологічної ситуації та
попередження виникнення НС на
територіях Донецької та Луганської
областей України
Круглий стіл з обговорення
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Формування та поповнення електронного каталогу
звітів про НД та ДКР інституту

щомісячно

Борисов А.В.

5
питання щодо чинності нормативноправових актів з питань пожежної
безпеки у відповідних центральних
органах виконавчої влади
Додано до електронного каталогу
9 звітів про НД та ДКР інституту
НДР «Провести дослідження та
розробити Довідник керівника гасіння
пожежі».
ДКР «Науково обґрунтувати технічні
вимоги та розробити дослідний зразок
захисного одягу рятувальника».
НДР «Провести дослідження з
питань моніторингу і прогнозування
надзвичайних ситуацій та розробити
проект
Концепції
створення
і
функціонування системи моніторингу і
прогнозування надзвичайних ситуацій .
ДКР «Науково обґрунтувати та
розробити програмне забезпечення для
проведення навчання для оцінки рівня
знань персоналу, якій проводить оцінку
відповідності (випробування) у сфері
пожежної безпеки».
НДР «Провести дослідження та
удосконалити національну нормативну
базу з вимог пожежної безпеки до
будівельних конструкцій, виробів та
матеріалів».
НДР «Провести дослідження вимог
нормативних документів у сфері
пожежної
безпеки
та
розробити
посібник по практичному застосуванню
ДБН В.1.1-7 «Пожежна безпека об’єктів
будівництва».
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Розгляд
авторефератів
підготовка відгуків на них

дисертаційних

робіт,

3

4

впродовж року (за
надходженням
матеріалів)

Огурцов С.Ю.
наукові співробітники

5
ДКР «Науково обґрунтувати технічні
вимоги до рятувального засобу на
водних об’єктах та розробити його
дослідний зразок».
НДР
«Провести
пошукові
дослідження та визначити шляхи
удосконалення
технічного
рівня,
ефективності
застосування
протипожежної, аварійно-рятувальної
та іншої
спеціальної техніки і
обладнання»
НДР
«Провести
пошукові
дослідження
щодо
шляхів
удосконалення розвитку національної
нормативної бази з питань пожежної
безпеки у галузі будівництва та її
гармонізації
з
європейською
нормативною базою»
Рецензія на магістерську роботу
слухача
Національної
академії
державного
управління
при
Президентові України Торяника Андрія
Євгенійовича
«Удосконалення
механізмів
державного
управління
мобілізаційним
розгортанням»,
02.02.2016 р.
Відгук офіційного опонента на
дисертаційну
роботу
Попова
Олександра
Олександровича
«Інформаційно-технічні
методи
попередження надзвичайних ситуацій в
зонах спостереження АЕС», 26.02.2016 р.
Відгук офіційного опонента на
дисертацію Шевченко Юлії Сергіївни
«Розробка
моделей
оцінки
та
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5
підвищення ефективності зниження
шуму транспортних потоків», 04.03.2016
р.
Відгук офіційного опонента на
дисертацію
здобувача
Аль-Тамімі
Рахіма Касіма Насера на тему
“Методика
комплексної
оцінки
техногенного забруднення довкілля з
використанням
космічних
систем
спостереження”, 11.04.2016 р.
Відгук офіційного опонента на
дисертацію на дисертаційну роботу
Ламі Діа Джухі Хуссейна за темою
«Методика
розробки
системи
мобільного екологічного моніторингу з
використанням
аерокосмічних
технологій», 14.04.2016 р.
Відгук на автореферат дисертації
Гаврилка Євгена Володимировича на
тему
“Методологія
побудови
супутникової
екологічної
телекомунікаційної
системи
дистанційного моніторингу Землі для
рішення
тематичних
завдань”,
19.04.2016 р.
Відгук
на
автореферат
дисертаційної роботи Хабарової Ганни
Володимирівни «Екологічний ризик
забруднення
атмосферного
повітря
викидами теплових електростанцій при
використанні
кам’яного
вугілля»,
11.05.2016 р.
Відгук на автореферат дисертації
Тарадуди
Дмитра
Віталійовича
«Попередження надзвичайних ситуацій
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Проведення робіт, покладених на секретаріат ТК 25
впродовж року
«Пожежна безпека та протипожежна техніка»

8

Надання
науково-практичної
допомоги
підприємствам,
установам,
організаціям
та
територіальним органам ДСНС України з питань
удосконалення
протипожежного
захисту,
протипожежного нормування, проведення пожежнопрофілактичної роботи, розробки організаційних
засад забезпечення пожежної та техногенної безпеки

впродовж року по
мірі надходження

4

Ніжник В.В.
Демешок В.В.

Скоробагатько Т.М.
Ніжник В.В.

5
на об’єктах військово-промислового
комплексу з аміачними холодильними
установками», 11.05.2016 р.
Відгук офіційного опонента на
дисертаційну роботу Матвєєвої Ірини
Валеріївни за темою «Наукові основи
оцінювання надійності
екологічних
систем
в умовах дії радіаційних
чинників», 30.04.2016 р.
Відгук офіційного опонента на
дисертаційну роботу Шаравари Віталія
Вікторовича за темою «Діяльність
ракетних військ: аспект оцінки впливу
на
навколишнє
середовище
(дослідження критеріїв екобезпеки)»,
28.08.2016 р.
Відгук
на
автореферат
дисертаційної
роботи
Афанасенка
Костянтина Анатолійовича на тему:
«Зниження
пожежної
небезпеки
склопластиків
на
основі
поліепоксидних
зв’язуючих,
що
коксуються, за рахунок оптимізації
параметрів формування», 13.01.2017 р.
Лист ТК 25 від 29.12.2016 № 93/ТК121 «Про щорічний звіт ТК 25 щодо
робіт,проведених у 2016 році»
20 запитів підприємств, установ,
організацій
з
питань
науковопрактичної допомоги
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3
на різних об’єктах, застосування технічних засобів
пожежогасіння, вогнегасних та вогнезахисних
речовин
Надання науково-методичної допомоги центральним
і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам,
установам, організаціям, аварійно-рятувальним та
впродовж року
іншим формуванням з питань удосконалення
функціонування
Єдиної
державної
системи
цивільного захисту
Ведення Державного реєстру нормативно-правових
актів з питань пожежної безпеки
постійно
Проведення
нормоконтролю
документів,
що
відповідно до
розробляються науковими підрозділами УкрНДІЦЗ
термінів виконання
наукових робіт
Надання науково-методичної допомоги дослідновипробувальним
лабораторіям
територіальних
органів ДСНС України
впродовж року

Розгляд проектів нормативної та технічної
документації щодо її відповідності вимогам чинних
впродовж року
нормативно-правових актів з питань пожежної та
техногенної безпеки
Проведення
роботи
щодо
забезпечення
функціонування системи управління НДЦ «Пожежна
впродовж року
безпека» інституту
Інформаційний пошук вітчизняних та міжнародних
грантів та тендерів, в яких може брати участь впродовж року
інститут

4

Євдін О.М.
Коваленко В.В.
Яцюк О.П.
керівники наукових
підрозділів
Ніжник В.В.
Довгошеєва Н.М.
Ніжник В.В.
Демешок В.В.
Борис О.П.
Ніжник В.В.
Климась Р.В.
Добростан О.В.
Бедратюк О.І.
Яцюк О.П.
Ніжник В.В.
Скоробагатько Т.М.
Скоробагатько Т.М.
Шеверєв Є.Ю.
Бедратюк О.І.
Царенко О.М.

5

Надання
10
суб’єктам
господарювання
науково-методичної
допомоги з питань удосконалення
функціонування
Єдиної
державної
системи цивільного захисту
НАПБ – нових 5
Втратили чинність – 13
На заміну – 2
Внесено змін – 3
Вилучено - 94
Проведено нормо контроль 50
нормативних документів, що розроблені
підрозділами УкрНДІЦЗ
Підготовлений 24.12.2015 Графік
відряджень співробітників Інституту до
ДВЛ на І півріччя 2016 року
Підготовлений 20.06.2016 Графік
відряджень співробітників Інституту до
ДВЛ на ІІ півріччя 2016 року
Підготовлено
7
проектів
нормативних документів
Проведено чергову акредитацію
НДЦ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» та
отримано атестат акредитації № 211278
терміном дії до 2022 року
Взято
участь
у
наступних
міжнародних грантах:
Technogenic risk managingin in heat
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5
and power critical infrastructure systems
(Управління
техногенними
ризиками в тепло- та електросистемах
критичної інфраструктури)
Threat assessment for population
water supply within armed conflict area
(Оцінка загрози для постачання
населенню води в зоні збройного конфлікту)
За результатами навчання видано
61 посвідчення

Організація та проведення спеціального навчання
керівників та виконавців робіт протипожежного впродовж року
Ковалишин Б.М.
призначення
Організація та проведення навчання з працівниками,
За результатами навчання видано 3
які зайняті на роботах з підвищеною пожежною впродовж року
Ковалишин Б.М.
посвідчення
небезпекою (пожежно-технічний мінімум)
Організація та проведення навчання з питань
За результатами навчання видано
пожежної безпеки посадових осіб підприємств,
35 посвідчення
установ та організацій, до обов’язків яких належать впродовж року
Ковалишин Б.М.
виконання
(забезпечення
виконання)
заходів
пожежної безпеки
ІІ. Лабораторні випробування та забезпечення діяльності пожежно-випробувального полігону
Проведення
лабораторних
досліджень
щодо
впродовж року
Борис О.П.
Проведені лабораторні дослідження
забезпечення виконання науково-дослідних робіт, які
керівники наукових
щодо забезпечення виконання НДР
проводяться УкрНДІЦЗ
підрозділів
«Рятувальний засіб-водні об’єкти» та
НДР «Захисний одяг рятувальника»
Проведення випробувань (в т.ч. сертифікаційних) за
впродовж року
Скоробагатько Т.М.
Проведено 318 випробувань (з них
напрямом діяльності УкрНДІЦЗ у відповідності до
НДЦ
157 сертифікаційних)
галузі акредитації НДЦ «Пожежна безпека»
впродовж року
Шеверєв Є.Ю.
Організація атестації випробувального обладнання та
Проведено метрологічну атестацію
(відповідно
до
керівники
наукових
54
од.
випробувального обладнання та
калібрування (повірка) засобів вимірювальної
графіку)
підрозділів
повірку 139 од. засобів вимірювальної
техніки відповідно до затверджених графіків
техніки. Отримано відповідні свідоцтва
та атестати
Метрологічне
забезпечення
досліджень
та
Проведено періодичній огляд 22 од.
Шеверєв Є.Ю.
впродовж року
випробувань. Організація періодичних оглядів
випробувального обладнання, ремонт 3
керівники наукових

10

1

5

2
випробувального обладнання, а також повірки
засобів вимірювальної техніки відповідно до
затверджених графіків
Здійснення аналізу якості проведення випробувань
НДЦ «Пожежна безпека»

3

4
підрозділів

5
од. випробувального обладнання та 4
засобів вимірювальної техніки

щоквартально

Бедратюк О.І.

Проведено аналіз та оформлено 4
квартальних звітів щодо аналізу якості
проведення випробувань
Проведено метрологічну експертизу
356 протоколів випробувань та 3
методик
проведення
наукових
досліджень
Розроблено 2 методики проведення
наукових досліджень і випробувань

6

Проведення метрологічної експертизи документів,
розроблених науковими підрозділами інституту
впродовж року
(методики, атестати, протоколи випробувань тощо)

7

Розроблення нових та актуалізація існуючих методів
випробувань та досліджень

впродовж року

8

Оновлення
інформації
електронної
довідковоінформаційної бази УкрНДІЦЗ щодо випробувального
обладнання, засобів вимірювальної техніки та термінів
їх метрологічної атестації і повірки

впродовж року

1

Проведення комплексу заходів щодо комплектування
УкрНДІЦЗ персоналом

2

Формування резерву кадрів на висунення по службі
на 2017 рік

3

Організація та проведення занять з начальницьким
складом служби цивільного захисту у системі
службової підготовки

керівники наукових
підрозділів
Шеверєв Є.Ю.
Шеверєв Є.Ю.
керівники наукових
підрозділів
Шеверєв Є.Ю.

ІІІ. Робота з персоналом
впродовж року
Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів
15.12.2016
Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів
за окремим
Грачова О.В.
планом
керівники окремих
структурних
підрозділів

Проведено оновлення електронної
довідково-інформаційної
бази
УкрНДІЦЗ згідно з графіком атестації
випробувального обладнання на 2016
рік та переліком засобів вимірювальної
техніки, що підлягають повірці та
калібрування у 2016 році
Впродовж року прийнято
переведено з інших підрозділів
інституту 37 осіб

та
до

Наказ УкрНДІЦЗ від 08.12.2016
№ 98
Наказ УкрНДІЦЗ від 25.08.2015
№ 68 «Про організацію службової
підготовки осіб начальницького складу
служби цивільного захисту УкрНДІЦЗ
2015-2016»

11

1
4

2
Планування та проведення роботи щодо атестування
начальницького складу служби цивільного захисту

3
впродовж року

4
Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

5

Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні
Вищої атестаційної комісії Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

за необхідністю за
окремим планом

6

Організація
роботи
щодо
декларування
начальницьким складом служби цивільного захисту
доходів та зобов’язань фінансового характеру за
2015 рік
Підготовка документів з організації та проведення
спеціальних
перевірок
на
кандидатів,
які
претендують
на
заняття
вакантних
посад
начальницького складу служби цивільного захисту
Проведення профорієнтаційної роботи щодо відбору
кандидатів для вступу на навчання до вищих
навчальних закладів цивільного захисту на 2016 рік

січень-березень

9

Організація взаємодії з громадськими інституціями
та ветеранською організацією УкрНДІЦЗ

впродовж року

Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів
Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів
Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів
Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів
Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

10

Проведення в УкрНДІЦЗ заходів щодо відзначення:

7

8

Дня Соборності та Свободи України;
Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав;
Міжнародного жіночого дня (Міжнародний день
прав жінок і миру);

впродовж року

І півріччя

22 січня
15 лютого
08 березня

Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

5
Наказ УкрНДІЦЗ від 25.12.2015
«Про затвердження Положення про
атестаційну
комісію
та
склад
атестаційної комісії УкрНДІЦЗ на
2016 рік»
Підготовлені
матеріали
на
засідання Вищої атестаційної комісії
ДСНС України підполковника служби
цивільного захисту Чуяна В.Ф.
Лист УкрНДІЦЗ від 12.04.2016 №
93/6-679 «Про звіт щодо декларування
особового складу за 2015 рік»
Впродовж року нового прийому на
службу цивільного захисту не було
Відбір не проводився. Підстава
наказ ДСНС України від 22.12.2015
«Про організацію навчання у системі
післядипломної освіти у 2016 році»
Складаний план роботи Інституту
з
ветеранською
організацією
(Откідач М.Я.) у 2016 році
Наказ УкрНДІЦЗ від 14.12.2016
№ 124 «Про заохочення співробітників
та ветеранів Інституту»
(Звітні матеріали знаходяться в
відділі персоналу)
Проведенні відповідні заходи
Проведенні відповідні заходи
Проведенні відповідні заходи

12

1

11

12

2
День пожежної охорони
День Чорнобильської трагедії (1986);
Дня міжнародної солідарності трудящих;
Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19411945 рр.;
Дня науки;
Дня Конституції України (1996);
Дня Незалежності України (1991);
Дня рятівника;
Дня ветерана;
День захисника України;
Дня визволення України від фашистських
загарбників;
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС
Стажування співробітників при переведенні або
призначенні на вищі посади та забезпечення
своєчасної підготовки ними звітних матеріалів за
результатами стажування

Проведення роботи щодо адаптації до умов служби
молодих співробітників УкрНДІЦЗ – випускників
вищих навчальних закладів цивільного захисту
2016 року

3
17 квітня
26 квітня
1-2 травня
09 травня

4

17 травня
28 червня
24 серпня
17 вересня
01 жовтня
14 жовтня
28 жовтня

5
Проведенні відповідні заходи
Проведенні відповідні заходи
Проведенні відповідні заходи
Проведенні відповідні заходи
Проведенні відповідні заходи
Проведенні
відповідні
заходи
http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/1482.html
http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/1485.html

Проведенні відповідні заходи
Проведенні відповідні заходи
Проведенні відповідні заходи
Проведенні відповідні заходи

14 грудня

http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/1524.html

впродовж року
(при потребі)

Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

серпень-грудень

Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

Наказ УкрНДІЦЗ від 14.01.2016
№ 3 «Про стажування Алімова Б.О.»
Наказ УкрНДІЦЗ від 03.02.2016
№ 8 «Про стажування Добряка Д.О. та
Вещука Ю.Л.»
Наказ УкрНДІЦЗ від 01.06.2016
№ 53 «Про стажування Дишкант О.В.»
Наказ УкрНДІЦЗ від 03.10.2016
№ 95 «Про стажування Борисивої А.С.
та Зазимка О.В.»
Наказ УкрНДІЦЗ від 04.10.2016
№ 96 «Про стажування Черкас С.В.»
Наказ УкрНДІЦЗ від 14.12.2016
№
125
«Про
стажування
Шеблікіна А.О.»
Роботи щодо адаптації у 2016 році
не проводились у зв’язку із відсутністю
розподілу до інституту випускників
ВНЗ

13

1
13

2
Своєчасне заміщення вакантних посад, створення
резерву прийому на службу (роботу)

3
впродовж року

14

Організація
психологічного
супроводження
кадрового резерву, кандидатів на службу, кандидатів
на навчання

впродовж року

15

Організація та проведення окремих заходів з
медичного забезпечення осіб начальницького складу
служби цивільного захисту та працівників

впродовж року

16

Підготовка організаційно-розпорядчих документів
щодо організації та проведення занять у системі
службової підготовки начальницького складу служби
цивільного захисту на 2016-2017 навчальний рік

31.08.2016

Грачова О.В.
Комар М.М.

17

Складання списків днів народжень співробітників
УкрНДІЦЗ, державних і професійних свят (головних
управлінь (управлінь), закладів і установ ДСНС
України, споріднених організацій, ветеранів)
Складання
графіку
відпусток
співробітників
інституту на 2017 рік

впродовж року

Грачова О.В.

грудень

Грачова О.В.
Комар М.М.

18

1

4
Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів
Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів
Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

5
Виконується постійно. Додаткова
інформація знаходиться у відділі
персоналу
З7 осіб пройшли психологічне
тестування за участю фахівців Центру
психологічного підготовки
Лист УкрНДІЦЗ від 08.08.2016 №
93/6-1335 «Про
надання інформації
щодо
проведення
періодичного
медичного
обстеження
осіб
начальницького
складу
служби
цивільного захисту»
Наказ УкрНДІЦЗ від 29.08.2016
№ 79 «Про організацію службової
підготовки осіб начальницького складу
служби цивільного захисту УкрНДІЦЗ
2016-2017»
Виконано. Списки знаходяться у
відділі персоналу
Затверджений графік відпусток
співробітників на 2017 рік. Графік
зберігається у відділу персоналу.

ІV. Заходи із запобігання та протидії корупції, зміцнення дисципліни та дотримання законності персоналом інституту
Здійснення постійного контролю за дотриманням
впродовж року
Дєгтєрьов І.М.
Лист УкрНДІЦЗ від 16.06.2016
вимог антикорупційного законодавства в УкрНДІЦЗ
№ 93/6-1008 «Про надання інформації
про співробітників та їх близьких осіб»
Лист УкрНДІЦЗ від 06.07.2016
№ 93/6-1155 «Про надання інформації
про співробітників та їх близьких осіб»

14

1
2

2
Проведення інструктивно-профілактичних занять у
системі службової підготовки щодо недопущення
корупційних діянь, зміцнення дисципліни та
дотримання законності особовим складом УкрНДІЦЗ

3
впродовж року

4
Грачова О.В.
Дєгтєрьов І.М.

3

Аналіз та розгляд на оперативних нарадах УкрНДІЦЗ
інформації про стан виконання керівних документів з
питань:
здійснення заходів щодо запобігання і протидії
корупції;
корупційних проявів та реагування на них;
зміцнення дисципліни та дотримання
законності в колективі УкрНДІЦЗ

щомісячно

Грачова О.В.
Дєгтєрьов І.М.

4

Контроль за:
доведенням правил безпечного поводження
поза службою, під час чергування, виїздів у
відрядження, перебування у відпустці тощо;
якісним проведенням інструктажів при
заступанні на чергування;
проходженням медогляду водіями, наявністю у
них водійських посвідчень
Організація індивідуально-виховної роботи із
співробітниками УкрНДІЦЗ та здійснення контролю
за її проведенням

постійно

Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

впродовж року

Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів.

щоквартально

Грачова О.В.
Дєгтєрьов І.М.
Саєцький Є.В.

5

6

Заслуховування на службових нарадах керівників
підрозділів з питань недопущення корупційних діянь,
зміцнення дисципліни та дотримання законності у

5
Проведені заняття у системі
службової підготовки:
27.01.2016
24.02.2016
23.03.2016
Протокол від 18.01.2016 № 2 п. 6
Протокол від 25.01.2016 № 3 п. 5
Протокол від 08.02.2016 № 6 п. 3
Протокол від 21.03.2016 № 10 п. 7
Протокол від 18.04.2016 № 13 п. 7
Протокол від 23.05.2016 № 17 п. 5
Протокол від 04.07.2016 № 21 п. 13
Протокол від 29.08.2016 № 29 п. 2
Протокол від 26.09.2016 № 33 п. 6
Протокол від 12.12.2016 № 43 п. 6
Протокол від 19.12.2016 № 44 п. 6
Протокол від 26.12.2016 № 45 п. 1
Виконується

Складані
в
структурних
підрозділах інституту щоквартальні
плани індивідуально-виховної роботи,
ведуться
журнали
індивідуальновиховної роботи. В Інституті ведеться
соціальний паспорт.
Виконується

15

1

2

3

4
5
керівники окремих
структурних
підрозділів
V. Адміністративна, фінансова та господарська діяльність
Проведення службових нарад
Кропивницький В.С.
Впродовж року проведено 45
впродовж року
службових нарад
Саєцький Є.В.
Здійснення постійного контролю за дотриманням
Здійснюється постійний контроль
вимог законів України «Про доступ до публічної
з боку керівництва інституту
Євдін О.М.
інформації», «Про звернення громадян», Указу
Саєцький Є.В.
Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про
постійно
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
керівники окремих
гарантування конституційного права на звернення до
структурних підрозділів
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування»
Організація прийому громадян з особистих питань, впродовж року (за
Впродовж року на прийомі з
пов’язаних зі сферою діяльності УкрНДІЦЗ
затвердженим
особистих
питань, пов’язаних зі сферою
керівництво УкрНДІЦЗ
начальником
діяльності УкрНДІЦЗ не було
Саєцький Є.В.
інституту
графіком)
Заслуховування на службових нарадах звітів
впродовж року
Кропивницький В.С.
Протокол від 22.02.2016 № 8
співробітників УкрНДІЦЗ, які перебували у
Євдін О.М.
Протокол від 18.04.2016 № 13
відрядженнях
Саєцький Є.В.
Протокол від 04.05.2016 № 15
Грачова О.В.
керівники структурних
підрозділів
співробітники, які були
у відрядженні
Проведення річної інвентаризації основних засобів,
жовтень
Євдін О.М.
Наказ УкрНДІЦЗ від 04.11.2016
нематеріальних
активів,
товарно-матеріальних
Шойко В.А.
№ 12 «Про проведення інвентаризації у
цінностей, грошових коштів УкрНДІЦЗ
Пух О.А.
2016 році»
закріплених підрозділах

1
2

3

4

5

6

Формування пропозицій до граничних
видатків УкрНДІЦЗ на 2017 рік

обсягів

у визначені ДСНС
України терміни

Пух О.А.

Лист УкрНДІЦЗ від 31.05.2016
№ 93/7-895 «Про надання інформації
для підготовки попередніх показників»

16

1
7

2
Розробка та подання до ДСНС України бюджетного
запиту УкрНДІЦЗ на 2017 рік

8

Розробка та подання на затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

9

Здійснення постійного контролю за цільовим
використанням бюджетних коштів, дотримання
процедури державних закупівель та законодавства з
фінансових питань
Підготовка та направлення у відповідні інстанції
фінансової звітності УкрНДІЦЗ

10

3
у визначений
ДСНС України
термін
у визначений
ДСНС України
термін

4
Пух О.А.

постійно

Пух О.А.

у встановлені
терміни

Пух О.А.

Пух О.А.

5
Лист УкрНДІЦЗ від 25.07.2016
№ 93/7-1253 «Про надання інформації до
бюджетного запиту на 2017 рік»
Лист УкрНДІЦЗ від 16.01.2017
№
93/7-80
«Про
доопрацювання
паспорта бюджетної програми на
2017 рік»
Виконується впродовж року

Лист УкрНДІЦЗ від 05.04.2016
№ 93/7-523 «Про фінансовий звіт за
І квартал 2016» (направлено до ДСНС)
Лист УкрНДІЦЗ від 05.04.2016
№ 93/7-524 «Про фінансовий звіт за
І квартал 2016» (направлено до УДКСУ
у Печерському районі)
Лист УкрНДІЦЗ від 05.07.2016
№ 93/7-1143 «Про фінансовий звіт за
ІІ квартал 2016» (направлено до
УДКСУ у Печерському районі)
Лист УкрНДІЦЗ від 08.07.2016
№ 93/7-1170 «Про фінансовий звіт за
ІІ квартал 2016» (направлено до ДСНС)
Лист УкрНДІЦЗ від 05.10.2016
№ 93/7-1610 «Про фінансовий звіт за
ІІІ квартал 2016» (направлено до
ДСНС)
Лист УкрНДІЦЗ від 05.10.2016
№ 93/7-611 «Про фінансовий звіт за
ІІІ квартал 2016» (направлено до
УДКСУ у Печерському районі)
Лист УкрНДІЦЗ від 13.01.2017
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1

2

3

4

11

Проведення конкурсних торгів на закупівлю
паливно-мастильних матеріалів для УкрНДІЦЗ

І квартал

Комітет з конкурсних
торгів

12

Проведення конкурсних торгів на закупівлю газу
природного, електроенергії, послуг з постачання
водяної пари і гарячої води
Проведення Дня довкілля щодо прибирання
території, службових кабінетів та інших приміщень
УкрНДІЦЗ та пожежно-випробувального полігону

І квартал

Комітет з конкурсних
торгів

квітень

Шойко В.А.
Лисенко О.В.
Луценко Ю.В.
керівники структурних
підрозділів

14

Підготовка автотранспорту УкрНДІЦЗ до проведення
річного технічного огляду. Проведення технічного
огляду

травень

Перетятько В.І.

15

Проведення місячників з безпеки дорожнього руху

травень-вересень

Перетятько В.І.

16

Ремонтні роботи рубероїдної покрівлі будівлі
«Вогневі печі» пожежно-випробувального полігону
на площі – 150 м2

серпень

Лисенко О.В.

13

5
№ 93/7-62 «Про фінансовий звіт за
ІV квартал 2016» (направлено до
УДКСУ у Печерському районі)
Лист УкрНДІЦЗ від 18.01.2017
№ 93/7-98 «Про фінансовий звіт за
ІV квартал 2016» (направлено до
ДСНС)
Закупівля не відбулась у зв’язку із
проведеною зміною річного плану
закупівлі у 2016 році
Проведено. Договори укладені.
Матеріали зберігаються у секретаря
Комітету
Лист УкрНДІЦЗ від 25.04.2016
№ 93/22-749 «Про організацію та
проведення щорічної всеукраїнської
акції «За чисте довкілля»
Лист УкрНДІЦЗ від 16.05.2016
№ 93/22-834 «Про організацію та
проведення щорічної всеукраїнської
акції «За чисте довкілля»
Проведено. Отримані протоколи
перевірки
технічного
стану
транспортних засобів № 00042-03160-16
від 19.05.2016 та № 00042-00423-16
від 16.11.2016
Проведено. Матеріали знаходяться
в автотранспортному відділені
Доповідна записка начальника
полігона
полковника
служби
цивільного захисту Лисенка О.В.
стосовно відсутності фінансування на
виконання заходи

18

1
17

2
Ремонтні роботи випробувального боксу (із заміною
воріт) пожежно-випробувального полігону

3
травень

4
Лисенко О.В.

18

Виконати водовідведення з будівель пожежновипробувального полігону, а саме «Приладний блок»,
«Реабілітаційно-оздоровчий комплекс», Вогневі
печі» та «Берлін»

червень

Лисенко О.В.

19

Виконати укладку тротуарної плитки на КПП
пожежно-випробувального полігону на площі – 55 м2

липень

Лисенко О.В.

20

Ремонтні роботи в приміщенні випробувального
стенду «Випробування спринклерних і дренчер них
установок» пожежно-випробувального полігону

вересень

Лисенко О.В.

21

Виконати косметичний ремонт в ремонтному боксі
інституту

впродовж року

Луценко Ю.В.
Перетятько В.І.

22

Завершити ремонт службового автобусу КАВЗ – 685
держ. номер 1319ЧЗ

І півріччя

Перетятько В.І.
Фетисенко О.А.

1

Підготовка та подання на погодження і затвердження
Плану наукової і науково-технічної діяльності
УкрНДІЦЗ на 2017 рік

VI. Планування та звітність
листопад
Євдін О.М.
Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.
керівники наукових
підрозділів

5
Доповідна записка начальника
полігона
полковника
служби
цивільного захисту Лисенка О.В.
стосовно відсутності фінансування на
виконання заходи
Доповідна записка начальника
полігона
полковника
служби
цивільного захисту Лисенка О.В.
стосовно відсутності фінансування на
виконання заходи
Доповідна записка начальника
полігона
полковника
служби
цивільного захисту Лисенка О.В.
стосовно відсутності фінансування на
виконання заходи
Доповідна записка начальника
полігона
полковника
служби
цивільного захисту Лисенка О.В.
стосовно відсутності фінансування на
виконання заходи
Доповідна
начальника
автотранспортного
відділення
Перетятька В.І. від 29.12.2016
Доповідна
начальника
автотранспортного
відділення
Перетятька В.І. від 29.06.2016
Лист УкрНДІЦЗ від 01.11.2016
№ 93/4-1775 «Про подання проекту
Плану наукової і науково-технічної
діяльності УкрНДІЦЗ на 2017 рік»
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1
2

3
4

5

6
8

10

11

12
13

1

2

2
Підготовка та затвердження Плану роботи
Українського
науково-дослідного
інституту
цивільного захисту на 2017 рік
Підготовка та затвердження плану роботи науковотехнічної ради УкрНДІЦЗ на 2016 рік
Підготовка
плану
публікацій
та
виступів
співробітників УкрНДІЦЗ у засобах масової
інформації на 2017 рік
Підготовка довідок державної статистичної звітності
за
формами
№
КН
та
№ ДН
Підготовка довідки державної статистичної звітності
за формою № 3 – наука, № 4 –НТ
Підготовка довідок державної статистичної звітності
про наукову діяльність УкрНДІЦЗ за формою № 1 –
наука
Підготовка та подання до ДСНС України відомостей
щодо впровадження результатів НД та ДКР у
практику та навчальний процес
Підготовка зведених даних про звернення громадян
до УкрНДІЦЗ

3
грудень

4
Євдін О.М.
Саєцький Є.В.

5
План затверджений 26.12.2016

до 20 січня

Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.
Дехтярук В.В.

План затверджений 20.01.2016

грудень
лютий

Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.

лютий

Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.
Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.

липня
січень

щоквартально

Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.
керівники наукових
підрозділів
Саєцький Є.В.
Верпахівська Т.О.

Підготовка та затвердження плану заходів щодо
грудень
Головко К.Г.
забезпечення охорони праці в УкрНДІЦЗ у 2017
Підготовка та затвердження плану забезпечення
січень
Перетятько В.І.
безаварійної експлуатації транспортних засобів на
2016 рік
VII. Конференції, виставки та видавнича діяльність
Організація та проведення Міжнародної виставоки
за уточненням
Дехтярук В.В.
«Технології захисту/ПожТех-2016» та «Безпека 2016»
керівники наукових
підрозділів
Організувати
та
провести
у
рамках
ХV
за уточненням
Ніжник В.В.
Міжнародного виставкового форуму «Технології
Климась Р.В.

План затверджений 27.12.2016
Відмінено.
Підстава
наказ
Держстатистики України від 21.12.2015
№ 362
Надана довідка 11.02.2016
Надана довідка 22.07.2016
Лист УкрНДІЦЗ від 22.01.2016
№ 93/4-107 «Про надання інформації»
Виконано. Матеріали знаходиться у
відділі планування та документального
забезпечення
Підготовлений і затверджений
19.12.2016 План заходів
Підготовлений і затверджений План
23.12.2015

Проведено.
Окреме
доручення
ДСНС України від 07.07.2016 № В - 153
12.10.2016 проведено круглий стіл
«Дослідження пожеж. Сучасний стан та

20

1

2
захисту/ПожТех-2016» круглий стіл «Дослідження
пожеж. Сучасний стан та перспективи розвитку»

3

4

3

Організація та проведення науково-практичного
семінару
«Тенденції
випробувань
речовин,
матеріалів,
будівельних
конструкцій,
електротехнічних
виробів,
продукції
протипожежного призначення в НДЦ «Пожежна
безпека». Проблемні питання та пріоритетні напрями
випробувальної діяльності.»

квітень

Скоробагатько Т.М.
Добростан О.В.

4

Участь у засіданнях Секції судової пожежнотехнічної експертизи наукової консультативної та
методичної ради з проблем судової експертизи
Міністерства юстиції України
Участь у семінар – нарадах з начальниками дослідновипробувальних лабораторій ГУ (У) ДСНС України в
областях і місті Києві

квітень
листопад

Климась Р.В.
Якименко О.П.

впродовж року

Борис О.П.
Климась Р.В.
Добростан О.В.
Бедратюк О.І.
Ніжник В.В.
Климась Р.В.

5

6

Організація і підготовка розширеного науковометодичного семінару УкрНДІЦЗ «Обговорення
шляхів удосконалення обліку пожеж в Україні»

лютий

7

Підготовка та оперативне розповсюдження офіційної
інформації, у тому числі фото-, відео- та
аудіоматеріалів про діяльність УкрНДІЦЗ, а також
поширення заяв та повідомлень від імені керівництва
інституту

впродовж року

Дехтярук В.В.

5
перспективи розвитку». Підготовлено і
направлено учасникам круглого столу
резолюцію.
Лист
УкрНДІЦЗ
від
19.10.2016 № 93/12-1689
22.06.2016
на
пожежновипробувальному полігоні проведено
науково-технічний семінар. Результати
семінару оформлені у формі протоколу
семінару та надані до науковоорганізаційного відділу та учасникам у
сторонніх організаціях
Виконано
І Секція – 05-06.05.2016
ІІ Секція – 10-11.11.2016
Семінар не відбувся

Семінар
проведено
24.02.2016.
Складаний
протокол
розширеного
науково-методичного
семінару
УкрНДІЦЗ
«Обговорення
шляхів
удосконалення обліку пожеж в Україні»
від 24.02.2016
Виконується. Відповідні матеріали
знаходяться у секторі зв’язків із
засобами масової інформації
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1
8

9

10

11

12

13

1

2
Пропаганда та розміщення у провідних вітчизняних
ЗМІ сучасних науково-технічних розробок УкрНДІЦЗ і
передового досвіду у сфері цивільного захисту
Фото-, відеофіксація досліджень і випробувань (в
тому числі сертифікаційних) у сфері цивільного
захисту та видатних подій у житті УкрНДІЦЗ
Систематизування фото- та відеоматеріалів за
напрямом діяльності УкрНДІЦЗ і створення
відповідної електронної бази
Супроводження та оновлення інформації, що
розміщена на WEB-сайті УкрНДІЦЗ
Наповнення інформацією постійно діючих рубрик
«Громадська
приймальна
УкрНДІЦЗ»
та
«Український науково-дослідний інститут цивільного
захисту» у журналі «Пожежна та техногенна
безпека»
Підготовка публікацій щодо висвітлення діяльності
УкрНДІЦЗ у ЗМІ згідно з Планом публікацій та
виступів керівного складу інституту у засобах
масової інформації на 2016 рік

3
впродовж року

4
Дехтярук В.В.
керівники наукових
підрозділів

постійно

Дехтярук В.В.

постійно

Дехтярук В.В.

щоквартально,
(до 10 числа
наступного місяця)

Дехтярук В.В.

постійно

Дехтярук В.В.
керівники наукових
підрозділів

за окремим
планом

Дехтярук В.В.

VIIІ. Міжнародна діяльність
Участь
в
науково-практичних
конференціях,
впродовж року
Євдін О.М.
семінарах, нарадах, командно-штабних навчаннях та
(відповідно до
Коваленко В.В.
інших заходах, що проводяться в рамках
запрошення)
Борис О.П.
міжнародного співробітництва
керівники наукових
підрозділів

5
Виконується. Відповідні матеріали
знаходяться у секторі зв’язків із
засобами масової інформації
Виконується. Відповідні матеріали
знаходяться у секторі зв’язків із
засобами масової інформації
Виконується. Відповідні матеріали
знаходяться у секторі зв’язків із
засобами масової інформації
Виконується. Відповідні матеріали
знаходяться у секторі зв’язків із
засобами масової інформації
Виконується. Відповідні матеріали
знаходяться у секторі зв’язків із
засобами масової інформації
Підготовлено
102
публікації
впродовж 2016 року. План виконується.

ІХ
Міжнародна
наукова
конференція «Bezpecnostne forum 2016»
(м. Банська Бистриця, Словаччина)
Міжнародна науково-практична
конференція «Пожежна та техногенна
безпека. Теорія, практика, інновації»
VІІ
Міжнародна
науковопрактична конференція «Надзвичайні
ситуації: попередження та ліквідація»
ХV Міжнародний виставковий
форум «Технології захисту/ПожТех -
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Обмін науково-технічною інформацією, матеріалами
конференцій, спеціальними періодичними та іншими
друкованими виданнями

впродовж року

Євдін О.М.
Коваленко В.В.
Борис О.П.
Огурцов С.Ю.
керівники наукових
підрозділів

ХХІ
Міжнародна
виставка
індустрії безпеки «БЕЗПЕКА 2016»
ХІ Міжнародний промисловий
форум 2016
Стартовий
семінар
міжнародного проекту «Підвищення
рівня знань серед студентів і викладачів
з
безпеки
сховищ
та
перший
законодавчий огляд в Україні»
Спільний семінар з метою
розробки
та
втілення
системи
моніторингу,
що
ґрунтується
на
результатах у рамках співпраці з
Німеччиною в сфері сприяння розвитку
Програми «Підтримка України в
управлінні надзвичайними ситуаціями»
Засідання міжнародної робочої
групи «Вода Донбасу»
Засідання робочої групи DRA
PPRD EAST – 2 у рамках реалізації
проекту ЄС «Програма з запобігання,
готовності та реагування на катастрофи
техногенного та природного характеру
для країн Східного Партнерства»
Здійснюється постійно під час
участі Інституту у конференціях
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