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2
Підготовка та проведення засідань науково-технічної ради УкрНДІЦЗ,
оформлення протоколів засідань НТР
Проведення семінарів з розгляду результатів виконання науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт
Формування та поповнення електронного каталогу звітів про НД та ДКР
інституту
Розгляд авторефератів дисертаційних робіт, підготовка відгуків на них

3
щомісячно
відповідно до
графіку
щомісячно
впродовж року
(за
надходженням
матеріалів)

Проведення робіт, покладених на секретаріат ТК 25 «Пожежна безпека та
впродовж року
протипожежна техніка»
Надання науково-практичної допомоги підприємствам, установам,
організаціям та територіальним органам ДСНС України з питань
удосконалення протипожежного захисту, протипожежного нормування, впродовж року
по мірі
проведення пожежно-профілактичної роботи, розробки організаційних засад
надходження
забезпечення пожежної та техногенної безпеки 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, аварійновпродовж року
рятувальним та іншим формуванням з питань удосконалення
функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту
Ведення Державного реєстру нормативно-правових актів з питань пожежної
постійно
безпеки
Проведення нормоконтролю документів, що розробляються науковими відповідно до
підрозділами УкрНДІЦЗ
термінів
виконання
наукових робіт

4
Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.
Борис О.П.
Коваленко В.В.
керівники наукових підрозділів
Борисов А.В.
Огурцов С.Ю.
наукові співробітники

Ніжник В.В.
Демешок В.В.

Скоробагатько Т.М.
Ніжник В.В.

Євдін О.М.
Коваленко В.В.
Яцюк О.П.
керівники наукових підрозділів
Ніжник В.В.
Довгошеєва Н.М.

Ніжник В.В.
Демешок В.В.
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1
12

13
14
15
16
17
18

1
2
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4
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2
Надання
науково-методичної
допомоги
дослідно-випробувальним
лабораторіям територіальних органів ДСНС України

3
впродовж року

Розгляд проектів нормативної та технічної документації щодо її
відповідності вимогам чинних нормативно-правових актів з питань пожежної впродовж року
та техногенної безпеки
Проведення роботи щодо забезпечення функціонування системи управління
НДЦ «Пожежна безпека» інституту
впродовж року

4
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.

Інформаційний пошук вітчизняних та міжнародних грантів та тендерів, в
впродовж року
Царенко О.М.
яких може брати участь інститут
Організація та проведення спеціального навчання керівників та виконавців
впродовж року
Ковалишин Б.М.
робіт протипожежного призначення
Організація та проведення навчання з працівниками, які зайняті на роботах з
впродовж року
Ковалишин Б.М.
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 впродовж року
Ковалишин Б.М.
виконання (забезпечення виконання) заходів пожежної безпеки
ІІ. Лабораторні випробування та забезпечення діяльності пожежно-випробувального полігону
Проведення лабораторних досліджень щодо забезпечення виконання впродовж року
Борис О.П.
науково-дослідних робіт, які проводяться УкрНДІЦЗ
керівники наукових підрозділів
Проведення випробувань (в т.ч. сертифікаційних) за напрямом діяльності впродовж року
Скоробагатько Т.М.
УкрНДІЦЗ у відповідності до галузі акредитації НДЦ «Пожежна безпека»
НДЦ
Шеверєв Є.Ю.
Організація атестації випробувального обладнання та калібрування (повірка) впродовж року
(відповідно
до
керівники
наукових підрозділів
засобів вимірювальної техніки відповідно до затверджених графіків
графіку)
Метрологічне забезпечення досліджень та випробувань. Організація
Шеверєв Є.Ю.
періодичних оглядів випробувального обладнання, а також повірки засобів впродовж року
керівники наукових підрозділів
вимірювальної техніки відповідно до затверджених графіків
Здійснення аналізу якості проведення випробувань НДЦ «Пожежна безпека»
щоквартально
Бедратюк О.І.
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Проведення метрологічної експертизи документів, розроблених науковими
впродовж року
підрозділами інституту (методики, атестати, протоколи випробувань тощо)
Розроблення нових та актуалізація існуючих методів випробувань та впродовж року
досліджень
Оновлення інформації електронної довідково-інформаційної бази УкрНДІЦЗ впродовж року
щодо випробувального обладнання, засобів вимірювальної техніки та
термінів їх метрологічної атестації і повірки
ІІІ. Робота з персоналом
Проведення комплексу заходів щодо комплектування УкрНДІЦЗ персоналом впродовж року

2

Формування резерву кадрів на висунення по службі на 2017 рік

15.12.2016

3

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

за окремим
планом

4

Планування та проведення роботи щодо атестування начальницького складу
служби цивільного захисту

впродовж року

5

Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні Вищої атестаційної комісії за необхідністю
Державної служби України з надзвичайних ситуацій
за окремим
планом
Організація роботи щодо декларування начальницьким складом служби січень-березень
цивільного захисту доходів та зобов’язань фінансового характеру за 2015 рік

7
8

6
7

Підготовка документів з організації та проведення спеціальних перевірок на
кандидатів, які претендують на заняття вакантних посад начальницького
складу служби цивільного захисту

впродовж року

8

Проведення профорієнтаційної роботи щодо відбору кандидатів для вступу
на навчання до вищих навчальних закладів цивільного захисту на 2016 рік

І півріччя

4
керівники наукових підрозділів
Шеверєв Є.Ю.
Шеверєв Є.Ю.
керівники наукових підрозділів
Шеверєв Є.Ю.

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
Грачова О.В.
керівники окремих структурних
підрозділів
Грачова О.В.
керівники окремих структурних
підрозділів
Грачова О.В.
керівники окремих структурних
підрозділів
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5

1
9

2
Організація взаємодії з громадськими інституціями та ветеранською
організацією УкрНДІЦЗ

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.;
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

11
12

3
впродовж року

22 січня
15 лютого
08 березня
17 квітня
26 квітня
1-2 травня
09 травня
17 травня
28 червня
24 серпня
17 вересня
01 жовтня
14 жовтня
28 жовтня
14 грудня
впродовж року
(при потребі)
серпеньгрудень

4
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

13

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

впродовж року

Грачова О.В.
керівники окремих структурних
підрозділів

14

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

впродовж року

Грачова О.В.
керівники окремих структурних
підрозділів
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6

1
15

2
Організація та проведення окремих заходів з медичного забезпечення осіб
начальницького складу служби цивільного захисту та працівників

3
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
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

31.08.2016
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впродовж року
грудень

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

Грачова О.В.
Комар М.М.
ІV. Заходи із запобігання та протидії корупції, зміцнення дисципліни та дотримання законності персоналом інституту
Здійснення постійного контролю за дотриманням вимог антикорупційного впродовж року
Дєгтєрьов І.М.
законодавства в УкрНДІЦЗ
Проведення інструктивно-профілактичних занять у системі службової впродовж року
Грачова О.В.
підготовки щодо недопущення корупційних діянь, зміцнення дисципліни та
Дєгтєрьов І.М.
дотримання законності особовим складом УкрНДІЦЗ
Аналіз та розгляд на оперативних нарадах УкрНДІЦЗ інформації про стан
щомісячно
Грачова О.В.
виконання керівних документів з питань:
Дєгтєрьов І.М.
здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
корупційних проявів та реагування на них;
зміцнення дисципліни та дотримання законності в колективі
УкрНДІЦЗ
Контроль за:
постійно
Грачова О.В.
доведенням правил безпечного поводження поза службою, під час
керівники окремих структурних
чергування, виїздів у відрядження, перебування у відпустці тощо;
підрозділів
якісним проведенням інструктажів при заступанні на чергування;
проходженням медогляду водіями, наявністю у них водійських
посвідчень
Організація індивідуально-виховної роботи із співробітниками УкрНДІЦЗ та впродовж року
Грачова О.В.
здійснення контролю за її проведенням
керівники окремих структурних
підрозділів.
Заслуховування на службових нарадах керівників підрозділів з питань щоквартально
Грачова О.В.
недопущення корупційних діянь, зміцнення дисципліни та дотримання
Дєгтєрьов І.М.
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Саєцький Є.В.
керівники окремих структурних
підрозділів
V. Адміністративна, фінансова та господарська діяльність
Проведення службових нарад
Кропивницький В.С.
впродовж року
Саєцький Є.В.
Здійснення постійного контролю за дотриманням вимог законів України
Євдін О.М.
«Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», Указу
Саєцький Є.В.
постійно
Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо
керівники окремих структурних
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення
підрозділів
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
Організація прийому громадян з особистих питань, пов’язаних зі сферою впродовж року
діяльності УкрНДІЦЗ
(за
керівництво УкрНДІЦЗ
затвердженим
Саєцький Є.В.
начальником
інституту
графіком)
Заслуховування на службових нарадах звітів співробітників УкрНДІЦЗ, які впродовж року
Кропивницький В.С.
перебували у відрядженнях
Євдін О.М.
Саєцький Є.В.
Грачова О.В.
керівники структурних
підрозділів
співробітники, які були у
відрядженні
Проведення річної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
жовтень
Євдін О.М.
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів УкрНДІЦЗ
Шойко В.А.
Пух О.А.
Формування пропозицій до граничних обсягів видатків УкрНДІЦЗ на
у визначені
Пух О.А.
2017 рік
ДСНС України
терміни
Розробка та подання до ДСНС України бюджетного запиту УкрНДІЦЗ на у визначений
Пух О.А.
2017 рік
ДСНС України
термін
законності у закріплених підрозділах
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2
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
Проведення конкурсних торгів на закупівлю паливно-мастильних матеріалів
для УкрНДІЦЗ
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
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12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

Підготовка автотранспорту УкрНДІЦЗ до проведення річного технічного
огляду. Проведення технічного огляду
Проведення місячників з безпеки дорожнього руху
Ремонтні роботи рубероїдної покрівлі будівлі «Вогневі печі» пожежновипробувального полігону на площі – 150 м2
Ремонтні роботи випробувального боксу (із заміною воріт) пожежновипробувального полігону
Виконати водовідведення з будівель пожежно-випробувального полігону, а
саме «Приладний блок», «Реабілітаційно-оздоровчий комплекс», Вогневі
печі» та «Берлін»
Виконати укладку тротуарної плитки на КПП пожежно-випробувального
полігону на площі – 55 м2
Ремонтні роботи в приміщенні випробувального стенду «Випробування
спринклерних і дренчер них установок» пожежно-випробувального полігону
Виконати косметичний ремонт в ремонтному боксі інституту

3
у визначений
ДСНС України
термін
постійно

4
Пух О.А.

у встановлені
терміни
І квартал

Пух О.А.
Комітет з конкурсних торгів

І квартал

Комітет з конкурсних торгів

квітень

Шойко В.А.
Лисенко О.В.
Луценко Ю.В.
керівники структурних
і
і іВ.І.
Перетятько

травень

Пух О.А.

травеньвересень
серпень

Перетятько В.І.

травень

Лисенко О.В.

червень

Лисенко О.В.

липень

Лисенко О.В.

вересень

Лисенко О.В.

впродовж року

Луценко Ю.В.
Перетятько В.І.

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

3
І півріччя

VI. Планування та звітність
Підготовка та подання на погодження і затвердження Плану наукової і
листопад
науково-технічної діяльності УкрНДІЦЗ на 2017 рік
Підготовка та затвердження Плану роботи Українського науково-дослідного
інституту цивільного захисту на 2017 рік
Підготовка та затвердження плану роботи науково-технічної 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

грудень
до 20 січня
грудень
лютий
лютий
лютий
січень

11

Підготовка зведених даних про звернення громадян до УкрНДІЦЗ

12

Підготовка та затвердження плану заходів щодо забезпечення охорони праці
грудень
в УкрНДІЦЗ у 2017
Підготовка та затвердження плану забезпечення безаварійної експлуатації
січень
транспортних засобів на 2016 рік
VII. Конференції, виставки та видавнича діяльність
Організація
та проведення
Міжнародної
виставоки
«Технології
за уточненням
захисту/ПожТех-2016» та «Безпека 2016»
Організувати та провести у рамках ХV Міжнародного виставкового форуму
за уточненням
«Технології захисту/ПожТех-2016» круглий стіл «Дослідження пожеж.
Сучасний стан та перспективи розвитку»
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1
2

щоквартально

4
Перетятько В.І.
Фетисенко О.А.
Євдін О.М.
Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.
керівники наукових підрозділів
Євдін О.М.
Саєцький Є.В.
Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.
Дехтярук В.В.
Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.
Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.
Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.
Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.
керівники наукових підрозділів
Саєцький Є.В.
Верпахівська Т.О.
Головко К.Г.
Перетятько В.І.
Дехтярук В.В.
керівники наукових підрозділів
Ніжник В.В.
Климась Р.В.
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2
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.»
Участь у засіданнях Секції судової пожежно-технічної експертизи наукової
консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи
Міністерства юстиції України
Участь у семінар – нарадах з начальниками дослідно-випробувальних
лабораторій ГУ (У) ДСНС України в областях і місті Києві
Організація і підготовка розширеного науково-методичного семінару
УкрНДІЦЗ «Обговорення шляхів удосконалення одліку пожеж в Україні»
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
Пропаганда та розміщення у провідних вітчизняних ЗМІ сучасних науковотехнічних 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»

3
квітень

4
Скоробагатько Т.М.
Добростан О.В.

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.
Дехтярук В.В.

лютий
впродовж року

впродовж року
постійно

Дехтярук В.В.
керівники наукових підрозділів
Дехтярук В.В.

постійно

Дехтярук В.В.

щоквартально,
(до 10 числа
наступного
місяця)
постійно

Дехтярук В.В.

Дехтярук В.В.
керівники наукових підрозділів

5

