ЗВІТ
про виконання плану роботи Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту на 2017 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 термінів
Євдін О.М.
науково-технічної діяльності УкрНДІЦЗ виконання наукових
Коваленко В.В.
на 2017 рік
робіт, передбачених
Борис О.П.
Планом
Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.
керівники НД та ДКР
керівники наукових
підрозділів
Забезпечення
виконання
Плану відповідно до термінів
Євдін О.М.
впровадження
результатів
наукових передбачених планом
Коваленко В.В.
досліджень на 2017 рік
Борис О.П.
Огурцов С.Ю.
керівники наукових
підрозділів
Підготовка засідань науково-технічної
щомісячно
Огурцов С.Ю.
ради УкрНДІЦЗ, оформлення протоколів
Запольський Л.Л.
засідань НТР

Стан виконання
5
Виконується у визначені терміни

Виконується у визначені терміни

Протокол НТР від 26.01.2017 №1;
Протокол НТР від 22.02.2017 №2;
Протокол НТР від 30.03.2017 №3;
Протокол НТР від 27.04.2017 №4;
Протокол НТР від 25.05.2017 №5;
Протокол НТР від 29.06.2017 №6;
Протокол НТР від 27.07.2017 №7;
Протокол НТР від 31.08.2017 №8;
Протокол НТР від 28.09.2017 №9;
Протокол НТР від 26.10.2017 №10;
Протокол НТР від 30.11.2017 №11;
Протокол НТР від 20-21.12.2017 №12
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1
4

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

3
відповідно до графіку

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

5
Науково-практичний
семінар
«Обговорення проекту Методичних
рекомендацій з організації радіаційного
захисту особового складу підрозділів
оперативно-рятувальної
служби
цивільного захисту під час проведення
робіт з гасіння пожеж у зоні відчуження
Чорнобильської АЕС»
Науково-практичний
семінар
«Тенденції
випробувань
речовин,
матеріалів, будівельних конструкцій,
електротехнічних виробів, продукції
протипожежного призначення в НДЦ
«ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» у 2016 році.
Проблемні питання та пріоритетні
напрямки випробувальної діяльності»
Проведення
круглого
столу
з
обговорення
підготовки
(перепідготовки)
та
підвищення
кваліфікації авіаційних рятувальників
в системі державної авіації України
Науково-практичний
семінар
«Показники,
що
характеризують
об’єкти
моніторингу
надзвичайних
ситуацій, та можливість встановлення
індексів (індикаторів) безпеки у сфері
цивільного захисту»
Науково-практичний
семінар
«Обговорення проекту зміни №3 до ДБН
В 2.2-5-97 будинки і споруди. Захисні
споруди цивільної оборони»
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Формування та поповнення електронного
каталогу звітів про НД та ДКР інституту
Розгляд авторефератів дисертаційних
робіт, підготовка відгуків на них
Проведення
робіт,
покладених
на
секретаріат ТК 25 «Пожежна безпека та
протипожежна техніка»

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 на різних
об’єктах, застосування технічних засобів
пожежогасіння,
вогнегасних
та
вогнезахисних речовин

3

4

щомісячно

Борисов А.В.

впродовж року (за
надходженням
матеріалів)

Огурцов С.Ю.
наукові співробітники

впродовж року

Ніжник В.В.
Демешок В.В.

впродовж року

Скоробагатько Т.М.
Ніжник В.В.

5
Проведення
круглого
столу
«Дослідження пожеж. Сучасний стан та
перспективи розвитку»
Проведення
круглого
столу
«Дослідження пожеж. Сучасний стан та
перспективи розвитку»
Додано до електронного каталогу 36
звітів про НД та ДКР
Виконується

Підготовлено щорічний звіт технічного
комітету
з
стандартизації
ТК25
"Пожежна безпека та протипожежна
техніка" щодо проведеної роботи у 2017
році. Лист до ДП УкрНДНЦ від
22.12.2017 №93/ТК-125.
Підготовлено 43 (Скоробагатько Т.М.)
та 62 (Ніжник В.В.) відповіді на запити
від підприємств, установ, організацій та
територіальних органів ДСНС України
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2
Надання науково-методичної допомоги
Управлінню авіації та авіаційного пошуку
і рятування й Головному авіаційному
координаційному
центру
пошуку
і
рятування ДСНС України з питань
розвитку авіації ДСНС України та
організації й проведення авіаційного
пошуку і рятування, удосконалення
функціонування
Єдиної
системи
проведення авіаційних робіт з пошуку і
рятування

3

4

впродовж року

Хижняк В.В.
Ємець В.І.
Гурник А.В.

Надання науково-методичної допомоги
центральним
і
місцевим
органам
виконавчої
влади,
підприємствам,
установам,
організаціям,
аварійновпродовж року
рятувальним та іншим формуванням з
питань проведення перевірки засобів
індивідуального
та
деяких
систем
колективного захисту
Надання науково-методичної допомоги
центральним
і
місцевим
органам
виконавчої
влади,
підприємствам,
установам,
організаціям,
аварійновпродовж року
рятувальним та іншим формуванням з
питань функціонування Єдиної державної
системи цивільного захисту

Даниленко В.В.

Євдін О.М.
Коваленко В.В.
Андрієнко М.В.
керівники наукових
підрозділів

5
У червні організовано і проведено
науково-практичний круглий стіл за
темою:
«Підготовка
авіаційних
рятувальників
державної
авіації
України»
У листопаді організовано і проведено
курси
підвищення
кваліфікації
керівного складу і фахівців органів і
підрозділів цивільного захисту та
аварійно-рятувальних служб ДСНС
України. 14 фахівців служби авіаційного
пошуку і рятування отримали свідоцтва
з підвищення кваліфікації.
У червні організовано і проведено
науково-практичний семінар за темою:
«Аналіз
функціонування
системи
авіаційного пошуку і рятування в
Україні у 2017 році».
Направлялись
впродовж
року
інформаційні листи підприємствам і
установам
щодо
правильної
експлуатації ЗІЗ органів дихання та
шкіри та деяких систем ЗС ЦЗ

Надано
інформацію
для
проведення
моніторингу стану реалізації Генеральної
схеми планування території України за 2016
рік з метою забезпечення підготовки
доповіді КМУ ДП «Український державний
науково-дослідний інститут проектування
міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя»
Лист
Департаменту
запобігання
надзвичайним ситуаціям ДСНС України від
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31.07.2017 № 26-4408
Надано інформацію про хід виконання
Плану реалізації у системі ДСНС України
заходів Стратегічного оборонного бюлетеня
України, схваленого Указом Президента
України від 6 червня 2016 року № 240.
Лист Департаменту організації заходів
цивільного захисту ДСНС України
від 17.11.2017 № 16-1027/01
Взято участь у роботі Робочої групи з
приведення
будівельних
норм
у
відповідність із міжнародно визнаними
принципами нормування. Взято участь у
розгляді ДБН В.2.2-23-2009 «Будинки і
споруди. Підприємства торгівлі», ДБН
В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених
пунктів», ДБН В.2.2.5-97 «Будинки і
споруди.
Захисні
споруди
цивільної
оборони».
Департамент з питань проектування
об’єктів
будівництва,
технічного
регулювання
та
науково-технічного
розвитку
Міністерства
регіонального
розвитку,
будівництва
та
житловокомунального господарства
Підготовлений та наданий відгук на
автореферат Косарчук Ользі Вікторівні
«Радіологічна ефективність агрохімічних
контрзаходів в умовах українського Полісся
на пізній фазі радіаційних аварій».
Спеціалізована вчена рада Д 26.004.19 за
спеціальністю 03.01.01 – радіобіологія у
Національному університеті біоресурсів і
природокористування України, м. Київ
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Підготовлений та наданий відгук на
автореферат
Іллєнка
Володимира
Віталійовича
«Трансформація
фізикохімічного стану радіонуклідів у ґрунті та їх
надходження до сільськогосподарських
рослин
за
впливу
комплексних
бактеріальних препаратів». Спеціалізована
вчена рада Д 26.004.19 за спеціальністю
03.01.01 – радіобіологія у Національному
університеті
біоресурсів
і
природокористування України, м. Київ
Підготовлена відповідь на лист та
погоджено керівництво з діяльності центрів
у рамках проекту «Расширение участия
граждан в процессе принятия решений по
защите
от
стихийных
бедствий
и
техногенных катастроф».
Лист Європейського центру техногенної
безпеки
від 21.02.2017 № 07-1/21022017
Надано відгук на першу редакцію проекту
ДБН В 2.2-9:201Х «Громадські будинки.
Основні положення».
Лист
Державного
підприємства
«Український
науково-дослідний
і
проектний інститут цивільного будівництва
«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» від 20.06.2017 №
425
Переглянуто План локалізації та ліквідації
аварійних ситуацій складу ВП «Складське
приміщення» ДП «НАЕК «Енергоатом».
Лист
ДП
«НАЕК
«Енергоатом»
від 22.06.2017 р. № 45/0-905
Надані зауваження та пропозиції до першої
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редакції проекту Зміни № 1 ДБН В.3.3-22010 «Геодезичні роботи у будівництві».
Лист Державного підприємства «Науководослідний
інститут
будівельного
виробництва»
від 06.07.2017 № 527/01-14
Надано роз’яснення та пропозиції щодо
можливості практичного улаштування
автоматизованих СРВНС на об’єктах ПАТ
«Укртранснафта».
Лист ПАТ «Укртранснафта»
від 25.10.2017 № 24-03/252/4304
Опрацьовані та надані пропозиції до
Львівського
державного
університету
безпеки
життєдіяльності,
стосовно
«Методичних
рекомендацій
щодо
виконання навчальних вправ з підготовки
осіб рядового і начальницького складу
служби цивільного захисту та працівників
ОРС ЦЗ ДСНС України до виконання
завдань за призначенням».
Лист, переданий електронною поштою
Департамент реагування на надзвичайні
ситуації від 20.11.2017 № 17-1211/172
Надано пропозиції до першої редакції
проекту ДБН В 2.2-9:201Х «Громадські
будинки. Основні положення»
Лист ДП «Український науково-дослідний і
проектний інститут цивільного будівництва
«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»
від 20.06.2017 № 425
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Ведення Державного реєстру нормативноправових актів з питань пожежної безпеки

Проведення нормоконтролю документів,
що
розробляються
науковими
підрозділами УкрНДІЦЗ
Надання науково-методичної допомоги
дослідно-випробувальним
лабораторіям
територіальних органів ДСНС України

3

4

постійно

Ніжник В.В.
Довгошеєва Н.М.

відповідно до термінів
виконання наукових
робіт

Ніжник В.В.
Демешок В.В.

впродовж року

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

5
Актуалізовано базу даних Державного
реєстру нормативно-правових актів з
питань пожежної безпеки, до якого у
звітний період додатково включено
НАПБ: нових – 9; втратили чинність –
15; на заміну – 7; внесено змін – 13. Усі
зміни та доповнення було опубліковано
в інформаційних бюлетенях №№ 49 та
50 про зміни і доповнення до
Державного
реєстру
нормативноправових актів з питань пожежної
безпеки увійшли у журналах «Пожежна
та техногенна безпека» № 3 (42) 2017 та
№ 8 (47) 2017
Проведено нормоконтроль 15 технічних
завдань та 21 звіту про НДР
Надано науково-методичну допомогу
дослідно-випробувальним лабораторіям
територіальних органів ДСНС України,
а саме:
– підготовлено та направлено до
Департаменту
реагування
на
надзвичайні ситуації ДСНС України,
Департаменту
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
ДСНС
України, територіальних органів ДСНС
України “Огляд діяльності дослідновипробувальних
лабораторій
ГУ (У) ДСНС України в областях і місті
Києві у 2016 році” (вих. № 93/16-230 від
03.02.2017);
– підготовлено та направлено до
Департаменту
державного
нагляду
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(контролю)
у
сфері
пожежної,
техногенної безпеки та цивільного
захисту
ДСНС
України
та
територіальних органів ДСНС України
“Довідку про результати діяльності
дослідно-випробувальних лабораторій
ГУ (У) ДСНС України в областях і місті
Києві за перше півріччя 2017 року”
(вих. № 93/16-1197 від 03.08.2017).
– організовано
та
проведено
стажування
на
базі
УкрНДІЦЗ
співробітників ДВЛ АРЗ СП Головного
управління
ДСНС
України
у
Вінницькій області (2 особи), ДВЛ
АРЗ СП Управління ДСНС України у
Закарпатській області (1 особа), ДВЛ
АРЗ СП Управління ДСНС України в
Івано-Франківській області (1 особа),
ДВЛ
АРЗ СП
Управління
ДСНС
України у Кіровоградській області (1
особа),
ДВЛ
АРЗ СП
Головного
управління
ДСНС
України
у
Миколаївській області (1 особа), ДВЛ
ЗТС Управління ДСНС України у
Сумській області (1 особа), ДВЛ АРЗ СП
Управління
ДСНС
України
у
Черкаській області (1 особа);
– підготовлено та затверджено в
установленому
порядку,
надіслано
електронною поштою до територіальних
органів
ДСНС
України
“План
випробувальних і дослідних робіт ДВЛ
ГУ (У) ДСНС України в областях і
м. Києві на 2018 рік” (вих. № 93/16-1901
від 28.12.2017);
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Розгляд проектів нормативної та технічної
документації
щодо
її
відповідності
вимогам чинних нормативно-правових
актів з питань пожежної та техногенної
безпеки

Проведення роботи щодо забезпечення
функціонування системи управління НДЦ
«Пожежна безпека» інституту

3

впродовж року

впродовж року

4

Андрієнко М.В.
Ніжник В.В.
Скоробагатько Т.М.

Скоробагатько Т.М.
Шеверєв Є.Ю.
Бедратюк О.І.

5
– організовано проведення та
узагальнено матеріали щодо проведення
міжлабораторних
порівняльних
випробувань із визначення займистості
текстильних
матеріалів
згідно
з
ДСТУ 4155-2003 Захист від пожеж.
Матеріали
текстильні.
Метод
випробування на займистість з дослідновипробувальними лабораторіями ІваноФранківської,
Кіровоградської,
Харківської,
Хмельницької
та
Черкаської областей;
– розглянуто
та
надано
зауваження до програм виконання
дослідних
робіт
ДВЛ
Одеської,
Черкаської, Львівської, Хмельницької,
Івано-Франківської,
Полтавської,
Харківської,
Житомирської,
Волинської, Винницької областей
Розглянуті та погоджені Технічні умови на
Комплекс засобів програмно-технічних
«ОЗОН-О» ТУ У 27.9-32723765-003:2017.
Лист
ТОВ
«Науково-виробниче
підприємство «ОЗОН С» від 07.02.2017 №
15
Розглянуто та надано відгуки на 60
нормативних документів

Забезпечено
проходження
чергової
акредитації
НДЦ
«ПОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА»
в
НААУ
Мінекономрозвитку України (отримано
атестат № 2Н278 від 28.11.2017)

11

1
17

18

19

20

21

22

2
Інформаційний пошук вітчизняних та
міжнародних грантів та тендерів, в яких
може брати участь інститут
Організація та проведення спеціального
навчання керівників та виконавців робіт
протипожежного призначення
Організація та проведення навчання з
працівниками, які зайняті на роботах з
підвищеною
пожежною
небезпекою
(пожежно-технічний мінімум)
Організація та проведення навчання з
питань пожежної безпеки посадових осіб
підприємств, установ та організацій, до
обов’язків яких належать виконання
(забезпечення
виконання)
заходів
пожежної безпеки
Розроблення
проекту
Порядку
впровадження
результатів
наукових
розробок і досліджень в практичну
діяльність, подання на затвердження,
супровід
Підготовка матеріалів за результатами
Конкурсу
винахідницьких
і
раціоналізаторських проектів і робіт у
сфері цивільного захисту, пожежної та
техногенної
(2015-2016
роки)
для
заслуховування керівників НДЦ на
засіданні секції НТР ДСНС України щодо
впровадження
раціоналізаторських
пропозицій в практичну діяльність

3

4

впродовж року

Вересенко О.В.

впродовж року

Ковалишин Б.М.

5
Впродовж року було прийнято участь у
10 процедурах закупівлі (66900 грн)
Навчання пройшли 13 осіб (3 групи)

впродовж року

Ковалишин Б.М.

Замовлень на даний вид навчання
впродовж року не надходило
Навчання пройшли 77 осіб (7 груп)

впродовж року

Ковалишин Б.М.

до 01.06.2017

Євдін О.М.
Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.

до 01.05.2017

Євдін О.М.
Андрієнко М.В.
Ніжник В.В.
Скоробагатько Т.М.
Нікулін О.Ф.

Порядок впровадження результатів
наукових розробок і досліджень в
практичну діяльність розроблено. На
теперішній час виконуються роботи
щодо його доопрацювання (протокол
засідання науково-технічної ради ДСНС
України від 21.12.2017)
Виконано
У березні 2017 року на засіданні секції
НТР ДСНС України Інститутом надано
доповідь про результати Конкурсу
раціоналізаторів та пропозиції щодо
впроваджених робіт, що є найбільш
корисними

12

1
23

24

25

1

2

2
Підготовка проекту Положення про
організацію
управління
ризиками
виникнення
надзвичайних
ситуацій
техногенного і природного характеру

Розроблення Паспорта безпеки території і
об’єктів Закарпатської області, на яких
існує загроза виникнення надзвичайних
ситуацій природного характеру

3

4

до 01.05.2017

Євдін О.М.
Коваленко В.В.
Климась Р.В.

до 01.06.2017

Євдін О. М.
Коваленко В.В.
Андрієнко М.В

5
Підготовлено проект Положення про
організацію
управління
ризиками
виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та
надіслано
його
для
подальшого
опрацювання членами робочої групи
(вих. №93/16-228 від 03.02.2017 р.)
В рамках НДР «Аналітичний огляд»
розроблений «Паспорт безпеки територій і
об’єктів Закарпатської області, на яких
існує загроза виникнення надзвичайних
ситуацій
природного
характеру».
Результати роботи (звіт та паспорт безпеки)
передана Замовнику

Підготовка Словника з робочою назвою
Виконується
Євдін О.М.
«Науково-технічний
спеціалізований
грудень
Коваленко В.В.
(тематичний) перекладний словник щодо
2018 року
Борисов А.В.
організації гасіння пожеж та ліквідації
Івашина Н.О.
надзвичайних ситуацій»
ІІ. Лабораторні випробування та забезпечення діяльності пожежно-випробувального полігону
Проведення лабораторних досліджень
впродовж року
Борис О.П.
Проведено ряд експериментальних та
щодо забезпечення виконання науковокерівники наукових
лабораторних досліджень в рамках
дослідних
робіт,
які
проводяться
підрозділів
виконання
НДР
«Пожежне
УкрНДІЦЗ
устатковання-світлове орієнтування»,
“Ефективність
покриттів”
та
«Загороджувальні смуги»
Проведення
випробувань
(в
т.ч.
впродовж року
Скоробагатько Т.М.
Забезпечено проведення випробувань
сертифікаційних) за напрямом діяльності
НДЦ
162 видів продукції, за результатами
УкрНДІЦЗ у відповідності до галузі
чого
оформлено
447
протоколів
акредитації НДЦ «Пожежна безпека»
випробувань
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3

4

5

6

7

8

9

2
3
Проведення
випробувань
засобів
впродовж року
індивідуального захисту, засобів очищення
повітря захисних споруд цивільного
захисту, вимірювання та оцінювання
показників радіаційного стану об’єктів
навколишнього середовища відповідно до
галузі атестації лабораторії із заявками
впродовж року
Організація атестації випробувального
(відповідно до
обладнання та калібрування (повірка)
графіку)
засобів вимірювальної техніки відповідно
до затверджених графіків
Метрологічне забезпечення досліджень та
випробувань. Організація
періодичних
оглядів випробувального обладнання, а
впродовж року
також повірки засобів вимірювальної
техніки відповідно до затверджених
графіків
Здійснення аналізу якості проведення
щоквартально
випробувань НДЦ «Пожежна безпека»
Проведення метрологічної експертизи
документів,
розроблених
науковими
підрозділами
інституту
(методики,
атестати, протоколи випробувань тощо)
Розроблення нових та актуалізація
існуючих
методів
випробувань
та
досліджень
Оновлення
інформації
електронної
довідково-інформаційної бази УкрНДІЦЗ
щодо
випробувального
обладнання,
засобів вимірювальної техніки та термінів
їх метрологічної атестації і повірки

впродовж року
впродовж року
впродовж року

4
Даниленко В.В.

Шеверєв Є.Ю.
керівники наукових
підрозділів

Шеверєв Є.Ю.
керівники наукових
підрозділів
Бедратюк О.І.

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

5
Виконується

Проведено повірку та калібрування 168
одиниць ЗВТ

Проведено атестацію 102 одиниць ВО та
проведено періодичного огляду 29
одиниць ВО.

Проведено аналіз опитувальних анкет
замовників випробувань. Матеріали
знаходяться у секторі системи якості
Проведено метрологічну перевірку 450
протоколів випробувань
Розроблено
випробувань
Виконується

2

нові

методики
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1

2

3
4
ІІІ. Робота з персоналом
впродовж року
Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів
15.11.2017
Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів
за окремим планом
Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

1

Проведення комплексу заходів щодо
комплектування УкрНДІЦЗ персоналом

2

Формування резерву кадрів на висунення
по службі на 2018 рік

3

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

4

Планування та проведення роботи щодо
атестування
начальницького
складу
служби цивільного захисту

впродовж року

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

Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

5
Виконано. Впродовж року прийнято та
переведено з інших підрозділів до
інституту 38 осіб
Виконано.
Наказ
23.11.2017 № 69

УкрНДІЦЗ

від

Виконано.
Наказ
УкрНДІЦЗ
від
23.08.2017 № 53 «Про організацію
службової
підготовки
осіб
начальницького
складу
служби
цивільного
захисту
УкрНДІЦЗ
2017/2018»
Виконано. Проведено протягом року 10
засідань. За результатами атестування:
призначено на вищі посади – 7 осіб;
укладено контракти – 16 осіб; планово –
4 особи. Затверджено наказ УкрНДІЦЗ
від 14.12.2017 «№ 73 «Про затвердження
Положення про атестаційну комісію та
склад атестаційної комісії УкрНДІЦЗ на
2018 рік»
Виконано. Підготовлено матеріали на
засідання Вищої атестаційної комісії
ДСНС України щодо: укладання
контракту – 1 особа; присвоєння
чергових спеціальних «полковник» - 5
осіб

15
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6

7

8

2
Організація роботи щодо декларування
начальницьким
складом
служби
цивільного захисту та працівниками
Інституту
(суб’єктами
декларування)
доходів та зобов’язань фінансового
характеру за 2016 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 2017 рік

9

Організація взаємодії з
інституціями
та
організацією УкрНДІЦЗ

громадськими
ветеранською

10

Проведення в УкрНДІЦЗ заходів щодо
відзначення:
Дня Соборності та Свободи України;
Дня вшанування учасників бойових
дій на території інших держав;
Міжнародного жіночого дня
(Міжнародний день прав жінок і миру);
День пожежної охорони
День Чорнобильської трагедії (1986);
Дня міжнародної солідарності
трудящих;
Дня Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941-1945 рр.;

3
січень-березень

4
Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

впродовж року

Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

Виконано. Впродовж року нового
прийому на службу цивільного захисту
не було

І півріччя

Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

Виконано. Відбір не проводився. Згідно
кваліфікаційних вимог комплектування
інституту відбувається випускникамимагістрами

впродовж року

Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

Виконано. Складено план роботи
ветеранської
організації
Інституту
на 2017 році (Откідач М.Я.). Видано
накази УкрНДІЦЗ щодо заохочення
ветеранів Інституту
Виконано. (Звітні матеріали
знаходяться в відділі персоналу)

22 січня
15 лютого
08 березня
17 квітня
26 квітня
1-2 травня
09 травня

Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

5
Виконано.
Лист
УкрНДІЦЗ
від
12.04.2017 № 93/6-287 «Про звіт щодо
декларування особового складу за 2016
рік»
Подано декларацій - 85

16

1
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12

2
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
2017 року

3
20 травня
28 червня
24 серпня
17 вересня
01 жовтня
14 жовтня
28 жовтня

4

5

впродовж року
(при потребі)

Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

Виконано.
Наказ
УкрНДІЦЗ
від
23.01.2017 № 7 «Про організацію
стажування ПУХ Ю.А.»
Наказ УкрНДІЦЗ від 31.01.2017
№ 9 «Про організацію стажування
Харченка Ю.А.»
Наказ УкрНДІЦЗ від 24.02.2017
№ 13 «Про організацію стажування
Овчаренка Б.О.»
Наказ УкрНДІЦЗ від 15.03.2017
№ 18 «Про організацію стажування
Хроменкова Д.Г.»
Наказ УкрНДІЦЗ від 14.07.2017
№ 48 «Про організацію стажування
Онищука А.Є. та Хомка В.В.»

серпень-грудень

Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

Виконано. Проведено роботу щодо
адаптації у 2017 році 2-х випускників
ВНЗ;
наказ УкрНДІЦЗ від 14.09.2017
№ 66 «Про організацію наставництва
Онищука А.Є. та Хомка В.В.»

14 грудня
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1
13

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

3
впродовж року

4
Грачова О.В.
керівники окремих
структурних
підрозділів

5
Виконувався
постійно.
інформація знаходиться
персоналу

14

Організація
психологічного
супроводження
кадрового
резерву,
кандидатів на службу, кандидатів на
навчання
Організація та проведення окремих
заходів з медичного забезпечення осіб
начальницького
складу
служби
цивільного захисту та працівників

впродовж року

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

Виконано.
Пройшло
психологічне
тестування 53 особи начальницького
складу служби цивільного захисту

16

Підготовка
організаційно-розпорядчих
документів щодо організації та проведення
занять у системі службової підготовки
начальницького
складу
служби
цивільного
захисту
на
2017-2018
навчальний рік

31.08.2017

Грачова О.В.
Полуян П.В.

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 2018 рік

впродовж року

Грачова О.В.

Виконано. Списки знаходяться у відділі
персоналу

грудень

Грачова О.В.
Полуян П.В.

Виконано.
Затверджено
графік
відпусток співробітників на 2018 рік.
Графік зберігається у відділу персоналу.

15

18

впродовж року

Додаткова
у відділі

Виконано.
Лист
УкрНДІЦЗ
від
16.12.2017 № 93/6-1335 «Про надання
інформації
щодо
проведення
періодичного медичного обстеження осіб
начальницького
складу
служби
цивільного захисту у 2017 році»
Виконано.
Наказ
УкрНДІЦЗ
від
23.08.2017 № 53 «Про організацію
службової
підготовки
осіб
начальницького
складу
служби
цивільного
захисту
УкрНДІЦЗ
2017/2018»

18

1
1

2

2
3
4
5
ІV. Заходи із запобігання та протидії корупції, зміцнення дисципліни та дотримання законності персоналом інституту
Проведення
інструктивновпродовж року
Грачова О.В.
Виконано.
Наказ
УкрНДІЦЗ
від
профілактичних
занять
у
системі
Чистякова Т.О.
06.02.2017 № 14 о/д «Про організацію
службової підготовки щодо недопущення
Кравченко В.М.
підготовки Антикорупційної програми
корупційних діянь, зміцнення дисципліни
УкрНДІЦЗ на 2017 рік»; проведено 6
та дотримання законності особовим
додаткових занять у системі службової
складом УкрНДІЦЗ
підготовки
Аналіз та розгляд на оперативних нарадах
Грачова О.В.
Виконано.
УкрНДІЦЗ інформації про стан виконання
Чистякова Т.О.
Протокол від 13.02.2017 № 5 п. 3;
керівних документів з питань:
Лист УкрНДІЦЗ від 22.03.2017 № 93/6здійснення заходів щодо запобігання
516 «Про надання інформації про стан
і протидії корупції;
виконання державної антикорупційної
корупційних проявів та реагування
політики та заходів щодо запобігання та
на них;
протидії корупції»;
зміцнення дисципліни та
Лист УкрНДІЦЗ від 22.03.2017 № 93/6дотримання законності в колективі
517 «Про надання інформації про факти
УкрНДІЦЗ
вчинення
корупційних
правопорушень»;
Наказ
УкрНДІЦЗ
від
22.03.2017
№
23
о/д
«Про
затвердження
впродовж року по мірі
Антикорупційної програми УкрНДІЦЗ
надходження
на 2017 рік»;
Протокол від 27.03.2017 № 9 п. 5;
Протокол № 3 від 23.01.2017 п. 3, п. 4;
Протокол № 5 від 13.02.2017 п. 4;
Протокол № 10 від 03.04.2017 п. 19, 20,
25;
Протокол № 16 від 06.06.2017 п. 7, 8, 9,
10, 11;
Протокол № 22 від 14.08.2017 п. 6, 9;
Протокол № 23 від 21.08.2017 п. 4, 5, 7;
Протокол № 33 від 27.11.2017 п. 6;
Протокол № 34 від 04.12.2017 п. 9;
Протокол № 35 від 18.12.2017 п. 1, 2
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1
3

4

1
2

3

4

5

6

2
Контроль
за
доведенням
правил
безпечного поводження поза службою, під
час виїздів у відрядження, перебування у
відпустці тощо
Організація
індивідуально-виховної
роботи із співробітниками УкрНДІЦЗ та
здійснення контролю за її проведенням

3
постійно

впродовж року

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

5
Виконувався на постійній основі

Виконано. Складено у структурних
підрозділах інституту щоквартальні
плани індивідуально-виховної роботи,
ведуться
журнали
індивідуальновиховної роботи. Оновлено соціальний
паспорт Інституту на 2017 рік.

V. Адміністративна, фінансова та господарська діяльність
Проведення оперативних нарад
Кропивницький В.С. Впродовж року проведено 35 службових
впродовж року
нарад
Саєцький Є.В.
Прийом осіб рядового і начальницького
Виконується
керівництво
складу служби цивільного захисту,
впродовж року
працівників інституту та громадян (відповідно до наказу)
УкрНДІЦЗ
України з особистих питань
Заслуховування на службових нарадах
впродовж року
Кропивницький В.С. Виконується
звітів співробітників УкрНДІЦЗ, які
Євдін О.М.
перебували у відрядженнях
Саєцький Є.В.
Грачова О.В.
керівники
структурних
підрозділів
співробітники, які
були у відрядженні
Проведення
річної
інвентаризації
жовтень
Шойко В.А.
Проведено (наказ УкрНДІЦЗ
від
основних засобів, нематеріальних активів,
Буглов Ю.С.
27.10.2017 № 9)
товарно-матеріальних
цінностей,
грошових коштів УкрНДІЦЗ
Формування пропозицій до граничних
у визначені ДСНС
Буглов Ю.С.
Виконано
обсягів видатків УкрНДІЦЗ на 2018 рік
України терміни
Розробка та подання до ДСНС України

у визначений ДСНС

Буглов Ю.С.

Виконано в липні 2017 року. Матеріали
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1

7

8

9

10
11
12
13

14

15

16

2
бюджетного запиту УкрНДІЦЗ на 2018 рік

3
України термін

4

Розробка та подання на затвердження
паспортів
бюджетних
програм
на
2018 рік
Проведення
Дня
довкілля
щодо
прибирання
території,
службових
кабінетів та інших приміщень УкрНДІЦЗ
та пожежно-випробувального полігону

у визначений ДСНС
України термін

Буглов Ю.С.

квітень

Підготовка автотранспорту УкрНДІЦЗ до
проведення річного технічного огляду.
Проведення технічного огляду
Проведення
місячників
з
безпеки
дорожнього руху
Косметичний ремонт в ремонтному боксі
інституту
Завершити ремонт автобуса КАВЗ-685
(держ. номер 1319Ч3)
Ремонт рубероїдної покрівлі будівлі
«Вогневі печі» пожежно-випробувального
полігону (площа 150 м2)
Ремонт випробувального боксу пожежновипробувального полігона із заміною
воріт
Встановлення водовідведення з будівель
«Приладний
блок»,
реабілітаційнооздоровчого комплексу, «Вогневі печі» та
«Берлін»
пожежно-випробувального
полігона
Укладка тротуарної плитки на КПП
пожежно-випробувального полігона

травень

Шойко В.А.
Лисенко О.В.
Пушкарьова В.А.
керівники
структурних
підрозділів
Перетятько В.І.

травень-вересень

Перетятько В.І.

Виконано

впродовж року

Виконано

серпень

Перетятько В.І.
Фетисенко О.А.
Перетятько В.І.
Фетисенко О.А.
Лисенко О.В.

травень

Лисенко О.В.

Виконано

червень

Лисенко О.В.

Не виконано, відсутність фінансування

липень

Лисенко О.В.

Не виконано, відсутність фінансування

впродовж року

5
відділі

знаходяться у
економіки і
фінансів
Виконано в грудні 2017 року. Матеріали
знаходяться у відділі економіки і
фінансів
Проведено

Виконано

Рапорт від 31.03.2017
Не виконано, відсутність фінансування
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1
17

18
19

2
Ремонт приміщення випробувального
стенду «Випробування спринклерних і
дренчерних
установок»
пожежновипробувального полігона
Ремонт цоколю будівлі «Приладний блок»
пожежно-випробувального полігона
Утеплення дверей в приміщенні «Склад
фарб» пожежно-випробувального полігона

1

Підготовка та подання на погодження і
затвердження Плану наукової і науковотехнічної діяльності УкрНДІЦЗ на 2018
рік

2

Підготовка та затвердження Плану роботи
Українського
науково-дослідного
інституту цивільного захисту на 2018 рік
Підготовка та затвердження плану роботи
науково-технічної ради УкрНДІЦЗ на
2017 рік
Підготовка плану публікацій та виступів
співробітників УкрНДІЦЗ у засобах
масової інформації на 2018 рік

3

4

3
вересень

4
Лисенко О.В.

Виконано частково

червень

Лисенко О.В.

Виконано

квітень

Лисенко О.В.

Виконано

VI. Планування та звітність
листопад
Євдін О.М.
Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.
керівники наукових
підрозділів
грудень
Євдін О.М.
Саєцький Є.В.
до 20 січня

Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.

грудень

Дехтярук В.В.

Євдін О.М.
Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.
Ільїна Н.С.
Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.

5

Підготовка
підсумкового
звіту
про
виконання Плану наукової і науковотехнічної діяльності інституту за 2016 рік

до 01.02.2017

6

Підготовка
довідок
державної
статистичної звітності за формами № КН
та № ДН
Підготовка
довідки
державної
статистичної звітності за формою № 3 –
наука, № 4 –НТ

лютий

7

лютий

Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.

5

Лист УкрНДІЦЗ від 01.11.2017 «Про
подання проекту Плану наукової і
науково-технічної діяльності УкрНДІЦЗ
на 2018 рік».
Підготовлено та затверджено План
основних заходів УкрНДІЦЗ на 2018 рік
від 20.12.2017
Наказ УкрНДІЦЗ від 24.01.2017 № 13
Підготовлено та затверджено План
підготовки публікацій співробітниками
УкрНДІЦЗ у ЗМІ на 2018 рік від
22.12.2017
Виконано
27.01.2017.
Матеріали
знаходяться у науково-організаційному
відділі. Лист УкрНДІЦЗ від 30.01.2017
№ 93/4-186
Виконано
14.02.2017.
Матеріали
знаходяться у науково-організаційному
відділі
Підготовлено. Матеріали знаходяться у
науково-організаційному відділі
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1
8

2
Підготовка
довідок
державної
статистичної звітності про наукову
діяльність УкрНДІЦЗ за формою № 1 –
наука

3
лютий

4
Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.

9

Підготовка та подання до Департаменту
ресурсного забезпечення ДСНС України
річного звіту щодо наявності та руху
матеріальних цінностей РХБ захисту за
формою 1/хім
Підготовка та подання до Департаменту
організації заходів цивільного захисту
річного звіту про роботу у 2016 році і
основні
завдання
спеціалізованої
випробувальної лабораторії на 2017 рік за
формою 3/4/РХЗ
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
Підготовка та затвердження плану заходів
щодо забезпечення охорони праці в
УкрНДІЦЗ у 2018

січень

Даниленко В.В.

лютий

Даниленко В.В.

січень

грудень

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

січень

Перетятько В.І.

10

11

12
13

14

Підготовка та затвердження плану
забезпечення безаварійної експлуатації
транспортних засобів на 2017 рік

щоквартально

5
Форма відмінена. Підстава наказ
Держстату від 29.12.2016 № 259 «Про
затвердження
загального
табеля
(переліку)
форм
державних
статистичних спостережень на 2017 рік»
Лист
УкрНДІЦЗ
від
13.01.2017
№ 93/22-57

Лист
УкрНДІЦЗ
№ 93/22-251

від

07.02.2017

Надано відомості. Лист УкрНДІЦЗ від
30.01.2017 №93/4-186 Щодо надання
звіту про наукову діяльність.
Виконано
Підготовлено і затверджено 18 грудня
2017 року План основних заходів,
спрямованих
на
підвищення
ефективності роботи з охорони праці,
поліпшення
стану
безпеки
та
попередження надзвичайних подій за
участю особового складу інституту на
2018 рік
План затверджений і погоджений з
Службою безпеки дорожнього руху
ДСНС України
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1
1

2

2

3
4
VII. Конференції, виставки та видавнича діяльність
Участь
у
Міжнародних
виставках
за уточненням
Дехтярук В.В.
«Технології
захисту/ПожТех-2017»
та
керівники наукових
«Безпека 2017»
підрозділів

Організувати та провести у рамках ХV
Міжнародного
виставкового
форуму
«Технології
захисту/ПожТех-2017»
круглий стіл «Дослідження пожеж.
Сучасний стан та перспективи розвитку»

за уточненням

Ніжник В.В.
Климась Р.В.

5
Підготовлено та затверджено План
заходів щодо підготовки та проведення
XVI
Міжнародного
виставкового
форуму “Технології захисту/ПожТех –
2017” від 25.12.2017;
План заходів щодо підготовки та
проведення XXIІ Міжнародної виставки
індустрії безпеки “Безпека 2017” від
25.12.2017
10 жовтня 2017 року в м. Києві у рамках
XVI Міжнародного
виставкового
форуму “Технології захисту / ПожТех –
2017” організовано та проведено
круглий стіл “Дослідження пожеж.
Сучасний
стан
та
перспективи
розвитку”. У роботі круглого столу
взяли участь представники Головного
слідчого
управління
Національної
поліції України, Державного науководослідного
експертнокриміналістичного
центру
МВС
України, Київського науково-дослідного
експертно-криміналістичного
центру
МВС України, Київського науководослідного інституту судових експертиз
Мін’юсту
України,
Департаменту
запобігання надзвичайним ситуаціям
ДСНС України, Черкаського інституту
пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля
НУЦЗ України, а також фахівці
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Участь у засіданнях Секції судової
пожежно-технічної експертизи наукової
консультативної та методичної ради з
проблем судової експертизи Міністерства
юстиції України

квітень
листопад

Климась Р.В.
Якименко О.П.

4

Участь
у
семінар
–
нарадах
з
начальниками дослідно-випробувальних
лабораторій
територіальних
органів
управління ДСНС України

впродовж року

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

5

Організація та проведення науковопрактичного
семінару
«Тенденції
випробувань
речовин,
матеріалів,
будівельних
конструкцій,
електротехнічних
виробів,
продукції
протипожежного призначення в НДЦ
«ПОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА».
Проблемні
питання
та
пріоритетні
напрями
випробувальної діяльності».
Підготовка
та
оперативне
розповсюдження офіційної інформації, у

березень

СкоробагатькоТ.М.
Добростан О.В.
Іллюченко П.О.
Присяжнюк В.В.
Чуян В.Ф.

впродовж року

Дехтярук В.В.

6

5
дослідно-випробувальних лабораторій
ГУ (У) ДСНС України в областях і місті
Києві. За результатами круглого столу
підготовлено
та
надіслано
усім
учасникам
відповідну
резолюцію
(вих. № 93/16-1537 від 19.10.2017 р.)
Взято участь у засіданнях Секції судової
пожежно-технічної експертизи науковоконсультативної та методичної ради з
проблем
судової
експертизи
Міністерства Юстиції України
4-5
травня та 2-3 листопада 2017 року
(протоколи засідань Секції: вх. № 857
від 29.05.2017 та вх. № 1773 від
11.12.2017)
Семінар-нарада
з
начальниками
дослідно-випробувальних лабораторій
територіальних органів ДСНС України
у 2017 році не проводилася, оскільки це
не було передбачено Планом робіт
ДСНС України на 2017 рік
31.03.2017
на
пожежновипробувальному полігоні проведено
зазначений
науково-практичний
семінар. Результати семінару оформлені
у формі протоколу та надані до науковоорганізаційного відділу

Виконується
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2
3
тому числі фото-, відео- та аудіоматеріалів
про діяльність УкрНДІЦЗ, а також
поширення заяв та повідомлень від імені
керівництва інституту
впродовж року
Пропаганда та розміщення у провідних
вітчизняних ЗМІ сучасних науковотехнічних розробок УкрНДІЦЗ і передового
досвіду у сфері цивільного захисту
постійно
Фото-,
відеофіксація
досліджень
і
випробувань
(в
тому
числі
сертифікаційних) у сфері цивільного
захисту та видатних подій у житті
УкрНДІЦЗ
постійно
Систематизування
фотота
відеоматеріалів за напрямом діяльності
УкрНДІЦЗ
і
створення
відповідної
електронної бази
Супроводження та оновлення інформації,
щоквартально,
що розміщена на WEB-сайті УкрНДІЦЗ
(до 10 числа наступного
місяця)
Наповнення інформацією постійно діючих
постійно
рубрик
«Громадська
приймальна
УкрНДІЦЗ» та «Український науководослідний інститут цивільного захисту» у
журналі «Пожежна та техногенна безпека»
Проведення роботи щодо реєстрації
січень
друкованого засобу масової інформації
«Надзвичайна ситуація +»
Створення
WEB-сайту
журналу
І квартал
«Надзвичайна ситуація +»

4

5

Дехтярук В.В.
керівники наукових
підрозділів

Виконується

Дехтярук В.В.

Виконується

Дехтярук В.В.

Виконується

Дехтярук В.В.

Виконується

Дехтярук В.В.
керівники наукових
підрозділів
Рой Ю.Є.
Рой Ю.Є.

Опубліковано 32 матеріали

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
№ 22507-12407Р від 01.02.2017
http://ns-plus.com.ua
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2
Участь
в
науково-практичних
конференціях,
семінарах,
нарадах,
командно-штабних навчаннях та інших
заходах, що проводяться в рамках
міжнародного співробітництва

3
4
VIIІ. Міжнародна діяльність
впродовж року
Євдін О.М.
(відповідно до
Коваленко В.В.
запрошення)
Борис О.П.
керівники наукових
підрозділів

5
Участь
у
IV
Національній
координаційній нараді з удосконалення
попередження та гасіння лісових пожеж
у зоні відчуження. Нарада відбувалася
за участю представників Центру
глобального
моніторингу
пожеж
(GFMC), м. Фрайбург, Німеччина та
Лісової Служби США. Співробітниками
центру підготовлені рекомендації і
зауваження
до
«Інструкції
про
організацію гасіння пожеж підрозділами
служби державної охорони природнозаповідного
фонду,
Оперативнорятувальної служби цивільного захисту
та
постійних
лісокористувачів
в
природних
екосистемах
Чорнобильського
радіаційноекологічного біосферного заповідника»,
яка має бути затверджена спільним
наказом Міністерства внутрішніх справ
України та Міністерством екології та
природних ресурсів України.
Лист Регіонального центру моніторингу
пожеж НУБіП України від 12.06.2017 р.
№ 1757
Участь у міжнародних навчаннях
пошуково-рятувальних
команд
(м.
Жагань, Республіка Польща) в рамках
реалізації
проекту
“Вдосконалення
можливостей України з проведення
пошуково-рятувальних
операцій
в
умовах міста шляхом підвищення рівня
навичок
персоналу
пошуково-
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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

5
рятувальних команд”
Здійснюється постійно під час участі
Інституту у конференціях

_____________________________________________________________________________________-

