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Проведення семінарів в рамках
виконання науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт

3
відповідно до графіку

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

5
Виконано
Науково-практичний
семінар
«Тенденції
випробувань
речовин,
матеріалів, будівельних конструкцій,
електротехнічних виробів, продукції
протипожежного призначення в НДЦ
«ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» у 2017 році.
Проблемні питання та пріоритетні
напрямки випробувальної діяльності»
Науково-практична
конференція
«Стратегія реформування організації
цивільного захисту»
«Науково-практичний
семінар
«Проблеми
організації
захисту
населення і територій у разі загрози та
виникнення надзвичайних ситуацій та
шляхи їх розв’язання. Обговорення
проекту
Стратегії
реформування
організації
цивільного
захисту
з
урахуванням
адміністративнотериторіальної реформи України"
Науково-практичний
семінар
“Презентація існуючих програмномоделюючих
комплексів
щодо
розрахунку часу евакуації людей з
будинків та споруд під час пожежі»
Круглий стіл «Дослідження пожеж.
Сучасний
стан
та
перспективи
розвитку» (у рамках XVII Міжнародної
спеціалізованої виставки «Технології
захисту / ПожТех – 2018»)
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Проведення
семінарів
із
заслуховування
стану
виконання
дисертаційних робіт здобувачів інституту

3
щоквартально

4

Формування
та
поповнення
електронної бази звітів про НД та ДКР
інституту
Розгляд авторефератів дисертаційних
робіт, підготовка відгуків на них

щомісячно

5

6

Проведення робіт, покладених на
секретаріат ТК 25 «Пожежна безпека та
протипожежна техніка»

впродовж року (за
надходженням
матеріалів)

4
Євдін О.М.
Коваленко В.В.
Борис О.П.
Огурцов С.Ю.
Борисов А.В.
Огурцов С.Ю.
наукові співробітники

впродовж року

Ніжник В.В.
Демешок В.В.

5
Виконано
Перспективний
план
підготовки
дисертаційних робіт співробітниками
УкрНДІЦЗ на 2018 рік
Виконано
Додано до електронного каталогу 5
звітів про НД
Виконано
Відгук на автореферат дисертаційної
роботи
Федоровського
Вадима
Вікторовича
«Підвищення
ефективності
систем
забезпечення
пожежної безпеки підприємств олійножирового виробництва»
Відгук на автореферат дисертаційної
роботи Харишина Дем’яна Васильовича
«Вплив конструктивних особливостей
та теплофізичних характеристик бетону
і металу на вогнестійкість трубо
бетонних конструкцій»
Виконано
Підготовлено щорічний звіт технічного
комітету
з
стандартизації
ТК25
"Пожежна безпека та протипожежна
техніка" щодо проведеної роботи у 2018
році.
Лист до ДП УкрНДНЦ від 21.12.2018
№93/ТК-119
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2
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
Надання
науково-методичної
допомоги підрозділам Держаної служби
України
з
надзвичайних
ситуацій,
підприємствам, установам та організаціям з
питань стандартизації у сфері пожежної
безпеки

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

впродовж року

впродовж року

4

Скоробагатько Т.М.
Ніжник В.В.

Ніжник В.В.
Демешок В.В.

впродовж року

Хижняк В.В.

5
Виконано
Підготовлено
25
відповідей
підприємствам,
установам,
організаціям,
8
відповідей
територіальним
органам
ДСНС
України (Скоробагатько Т.М.);
– 79 відповідей, надано роз’яснення
вимог нормативно-правових актів і
нормативних документів з питань
пожежної безпеки та цивільного захисту
– 54 відповіді (В.В.Ніжник)
Виконано
Підготовлено 51 (Ніжник В.В.) відповіді
на запити від підприємств, установ,
організацій та територіальних органів
ДСНС України (з яких на 21 проект
міждержавних стандартів, 14 технічних
умов та змін до них, 1 технологічний
регламент та 15 проектів національних
стандартів)
Не виконано
Наказ ДСНС України від 29.12.2017
№ 715 (передано підрозділ до ІДУЦЗ)
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Надання
науково-методичної
допомоги центральним і місцевим органам
виконавчої
влади,
підприємствам,
установам,
організаціям,
аварійнорятувальним 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,
аварійнорятувальним та іншим формуванням з
питань функціонування Єдиної державної
системи цивільного захисту

3

впродовж року

впродовж року

4

Даниленко В.В.

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

5
Виконано
Станом на 22.12.2018 надано послуги на
безоплатній
основі
органам
та
підрозділам ДСНС України, складено 29
протоколів випробувань та 48 актів
перевірок

Виконано
Проведення
ідентифікації
щодо
визначення
потенційної
небезпеки
об’єкта та паспортизації потенційно
небезпечного об’єкта:
- ПАТ «Автобаза № 1 (господарчий
договір № 164-18 від 02.07.2018 р.);
- ТОВ «Лекс Холдинг» (господарчий
договір № 131-18 від 08.06.2018 р.);
- ПАТ «Укрнафта» (господарчий
договір № 196-18 від 23.07.2018 р.)
Перегляд плану локалізації та ліквідації
аварій і декларації безпеки для об’єкта
підвищеної небезпеки ПАТ «Київський
завод шампанських вин «Столичний»
(договір № 33-18 від 19.02.2018 р.)
Аналітичний огляд стану техногенної
та природної безпеки в Україні за 2017
рік.
Надано відповіді на листи та запити:
- відповідь на запит Вовчанського
агрегатного заводу щодо існування та
роз’яснення методик якими можна
скористатися при формуванні та
зберіганні матеріальних резервів
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(лист № 93/15-63 від 10.01.2018 р.);
- відповідь на звернення ППТФ
«Кріоліт-Мастер» надано роз’яснення
щодо пожежонебезпечних властивостей
сумішевого хладону С10М1 «Кріон-12»
(лист № 93/15-311 від 01.03.2018 р.);
Запропоновано
представників
УкрНДІЦЗ для участі у засіданні секції
з питань рятувальної справи та
ліквідації надзвичайних ситуацій
(лист № 93/15-293 від 26.02.2018 р.);
- на запит Департаменту реагування на
надзвичайні ситуації щодо подання
кандидатур до робочої групи з розробки
методичних
рекомендацій
для
розроблення планів реагування на НС
усіх рівнів та інструкції дій персоналу
суб’єкта господарювання з чисельністю
50 і менше працюючих осіб (відповідьлист № 93/15-491 від 04.04.2018 р.);
- відповідь на лист Міноборони
(Національний університет оборони
України імені Івана Черняховського)
№ 182/1348 від 26.03.2018 про участь в
круглому столі за темою «Довстроковий
прогноз воєнно-політичної обстановки в
районі довкола України на основі
аналізу геополітичної конкуренції»
(лист № 93/15-435 від 28.03.2018 р.);
- відповідно до Окремого доручення за
№1479 Про реалізацію у системі ДСНС
України
заходів
Стратегічного
оборонного бюлетеня України надано
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5
інформацію про хід виконання Плану
реалізації у системі ДСНС заходів
Стратегічного оборонного бюлетеня до
Департаменту
організації
заходів
цивільного захисту
(лист № 93/15-797 від 07.06.2018 р.);
- відповідь на звернення начальника
служби
пожежної
безпеки
та
надзвичайних
ситуацій
ПрАТ
«Харківська ТЄЦ-5» щодо надання
методичної
допомоги
з
питань
небезпечних хімічних речовин
(лист № 9993/15-1590 від 16.11.2018 р.)

12

Ведення
Державного
нормативно-правових
актів
з
пожежної безпеки

реєстру
питань

впродовж року

Ніжник В.В.
Довгошеєва Н.М.

Виконано
Актуалізовано базу даних Державного
реєстру нормативно-правових актів з
питань пожежної безпеки, до якого у
звітний період додатково включено
НАПБ: нових – 2; втратили чинність –
29; на заміну – 7; внесено змін – 9.
Усі
зміни
та
доповнення
було
опубліковано
в
інформаційних
бюлетенях №№ 51 та 52 про зміни і
доповнення до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань
пожежної безпеки увійшли у журналах
«Пожежна та техногенна безпека»
№ 3 (54) 2018 та № 8 (59) 2018
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Проведення
нормоконтролю
документів, що розробляються науковими
підрозділами УкрНДІЦЗ

відповідно до термінів
виконання наукових
робіт

4
Ніжник В.В.
Демешок В.В.

Розгляд проектів нормативної та
технічної документації щодо її відповідності
вимогам чинних нормативно-правових актів
з питань пожежної та техногенної безпеки

Проведення
роботи
забезпечення
функціонування
управління НДЦ «Пожежна
інституту

впродовж року

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

впродовж року

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

щодо
системи
безпека»

5
Виконано
Проведено нормоконтроль 9 звітів за
НДР та ДКР

Виконано
Надано пропозиції до першої редакції
ДБН В.2.3-7:201Х.
Направлено фахівців для участі у
нараді щодо обговорення проекту ДБН
В.2.3-7-2010
«Споруди
транспорту.
Метрополітени» відповідно до листа
Мінрегіону України від 18.09.2018
№7/16. 3/9338-18.
До
науково-дослідного
центру
технічного регулювання з приводу
розгляду проектів нормативної та
технічної
документації
щодо
її
відповідності
вимогам
чинних
нормативно-правових актів з питань
пожежної та техногенної безпеки
звернулося та отримали відгуки 68
організацій (Ніжник В.В.)
Виконано
Забезпечено функціонування
НДЦ
«Пожежна
безпека»
шляхом
підтвердження його акредитації НААУ
та розширення сфери акредитації на
певні види випробувань. Організовано
та проведено навчання 5 осіб за
наступним напрямком: «Організація
діяльності лабораторій згідно з чинним
законодавством та вимогами ISO/IEC
17025:2017». Проведено роботи
з
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Інформаційний пошук вітчизняних та
міжнародних грантів та тендерів, в яких
може брати участь інститут

впродовж року

Вересенко О.В.

5
підготовки та проведення повірки і
калібрування
194
од.
засобів
вимірювальної техніки, атестації 8 од.
випробувального
обладнання,
періодичного
огляду
31
од.
випробувального обладнання, ремонту
5 од. випробувального обладнання.
(Т.М.Скоробагатько)
Виконано
- надання послуг з розроблення
Плану локалізації і ліквідації аварійних
ситуацій вагонного депо Волноваха
Дніпропетровської
філії
ТОВ
“ЛЕМТРАНС”;
- надання послуг з розроблення
Плану локалізації і ліквідації аварійних
ситуації
вагонного
депо
Дніпродзержинськ Дніпропетровської
філії ТОВ “ЛЕМТРАНС”;
- надання послуг з розроблення
Плану локалізації і ліквідації аварійних
ситуації для УППНГ Сахалінського
НГКР та для газопроводу з ВОГ Нова
Кочубеївка, ПАТ“Видобувна компанія
“Укрнафтобуріння”;
- розроблення правил пожежної
безпеки на залізничному транспорті
Філія
"Науково-дослідний
та
конструкторсько-технологічний
інститут залізничного транспорту"
публічного акціонерного товариства
"Українська залізниця".
послуги
з
розроблення
стандартів, ідентифікатор закупівлі:
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* UA-2018-05-30-000294-b;
* UA-2018-05-24-000622-b;
* UA-2018-03-19-000965-a;
* UA-2018-03-16-000298-b;
* UA-2018-03-15-000449-b;
* UA-2018-03-14-001217-a;
- послуги технічного огляду та
випробувань (Випробування продукції
протипожежного
призначення
на
відповідність установленим вимогам
пожежної безпеки (вогнегасних речовин
в
автоматичних
системах
пожежогасіння)
філії
УМГ
"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ"),
UA-2018-12-12-002260a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-1212-002260-a)

17

18

19

20

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
Надання консультаційної допомоги
щодо застосування первинних засобів
пожежогасіння під час виникнення пожежі
Підготовка Словника з робочою
назвою «Науково-технічний спеціалізований
(тематичний) перекладний словник щодо
організації гасіння пожеж та ліквідації
надзвичайних ситуацій»

впродовж року
Ковалишин Б.М.

Виконано
Навчання пройшла 1 особа (1 група)
Виконано
Навчання пройшли 48 осіб (8 груп)

впродовж року

Ковалишин Б.М.

впродовж року

Ковалишин Б.М.

грудень

Євдін О.М.
Коваленко В.В.
Борисов А.В.
Івашина Н.О.

Виконано
Навчання пройшли 134 особи (5 груп)
Виконано.
ІІ
етап
підготовки
заплановано на І півріччя 2019 (рапорт,
протокольне рішення)
Протокольне рішення від 26.12.2018
№ 41 продовжено термін виконання на І
півріччя 2019 року

11

1
21

1

2

3

Підготовка
«Вогнеборці»

2
та

3
видання

книги

4

5

Виконано
Прийнято участь в обговоренні питань
впродовж року
щодо формування змісту та створення
дизайну книги «Вогнеборці»
ІІ. Лабораторні випробування та забезпечення діяльності пожежно-випробувального полігону
Проведення лабораторних досліджень
впродовж року
Борис О.П.
Виконано.
щодо забезпечення виконання науковокерівники наукових
Проведено:
21
експериментальне
дослідних робіт, які проводяться УкрНДІЦЗ
підрозділів
дослідження будівельних матеріалів в
рамках
виконання
НДР
«Пожежонебезпека
речовин»;
15
експериментальних
досліджень
кабельної
продукції
в
рамках
виконання НДР «ПБ-кабелі»;
4
експериментальні дослідження водяних
форсунок та функціонального макету
піно генератору піни високої кратності
в рамках виконання НДР «Піна високої
кратності».
Протоколи
зазначених
досліджень узагальнені у звітних
матеріалах (справах) щодо виконання
НДР (Скоробагатько Т.М.)
Проведення випробувань (в т.ч.
впродовж року
Скоробагатько Т.М.
Виконано
сертифікаційних) за напрямом діяльності
НДЦ
Проведено випробувальні роботи за 176
УкрНДІЦЗ у відповідності до галузі
господарчими
договорами,
за
акредитації НДЦ «Пожежна безпека»
результатами
чого
складено
452
протоколи
випробувань
(Т.М.Скоробагатько)
Проведення
випробувань
засобів
впродовж року
Даниленко В.В.
Виконано
індивідуального захисту, засобів очищення повітря
Станом на 22.12.2018 проведено роботи
захисних споруд цивільного захисту (цивільної
за 21 господарчими договорами, за
оборони), вимірювання та оцінювання показників
результатами
чого
складено
76
радіаційного стану об’єктів навколишнього
протоколів випробувань
середовища відповідно до галузі атестації
лабораторії при надходженні замовлень
Дехтярук В.В.
Перевозник О.В.
Скоробагатько Т.М.

12

1
4

2
Здійснення
аналізу
якості
проведення випробувань НДЦ «Пожежна
безпека»

3
щоквартально

4
Бедратюк О.І.

5

Організація
атестації
випробувального
обладнання та калібрування (повірка) засобів
вимірювальної техніки відповідно до
затверджених графіків

впродовж року
(відповідно до графіку)

Шеверєв Є.Ю.
керівники наукових
підрозділів

Виконано
Проведено роботи з підготовки та
організації проведення повірки і
калібрування
в
ДП
«Укрметртестстандарт» 194 одиниці
засобів
вимірювальної
техніки,
атестації 6 одиниць ВО

6

Метрологічне
забезпечення
досліджень та випробувань. Організація
періодичних
оглядів
випробувального
обладнання, а також повірки засобів
вимірювальної техніки відповідно до
затверджених графіків
Проведення
метрологічної
експертизи
документів,
розроблених
науковими
підрозділами
інституту
(методики, атестати, протоколи випробувань
тощо)
Розроблення нових та актуалізація
існуючих
методів
випробувань
та
досліджень

впродовж року
(відповідно до графіку)

Шеверєв Є.Ю.
керівники наукових
підрозділів

Виконано
Спільно з науково-випробувальним
центром організовано атестацію 8
одиниць ВО, періодичного огляду 31
одиниці ВО та ремонту 5 одиниць ВО

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

впродовж року

7

8

9

впродовж року

Шеверєв Є.Ю.
керівники наукових
підрозділів

впродовж року

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

5
Виконано
Підготовлено 4 квартальних звіти щодо
аналізу опитувальних анкет замовників
випробувань. Матеріали знаходяться у
секторі системи якості

Виконано
Проведено метрологічну перевірку 452
протоколів випробувань
Виконано
Розроблено
випробувань

2

нові

методики

Виконано
Проведено роботи по оновленню
інформації
довідково-інформаційної
бази УкрНДІЦЗ щодо ВО
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1
1

2
Проведення комплексу заходів
щодо
комплектування
УкрНДІЦЗ
персоналом

2

Формування резерву кадрів
висунення по службі на 2019 рік

3

на

3
4
5
ІІІ. Робота з персоналом
впродовж року
Грачова О.В.
Виконано
керівники окремих
Робота з Печерським РЦЗ
структурних підрозділів Матеріали
знаходяться
персоналу інституту

у

відділі

15.11.2018

Грачова О.В.
Виконано. Рапорт Грачової О.В.
керівники окремих
Наказ УкрНДІЦЗ від 20.11.2018 № 81
структурних підрозділів «Про
затвердження
Списку
осіб
середнього і старшого начальницького
складу УкрНДІЦЗ, зарахованих до
кадрового резерву для призначення на
вищі посади на 2019 рік»

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
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій

за необхідністю за
окремим планом

Грачова О.В.
Виконано.
керівники окремих
Наказ УкрНДІЦЗ від 27.08.2018 № 59
структурних підрозділів «Про організацію службової підготовки
осіб начальницького складу служби
цивільного захисту УкрНДІЦЗ у
2018/2019 навчальному році»
Грачова О.В.
Виконано.
керівники окремих
Проведено протягом року 9 засідань. За
структурних підрозділів результатами атестування: призначено
на вищі посади – 11 осіб; Затверджено
наказ УкрНДІЦЗ від 14.12.2017 «№ 73
«Про затвердження Положення про
атестаційну
комісію
та
склад
атестаційної комісії УкрНДІЦЗ
на 2018 рік»
Грачова О.В.
Виконано.
керівники окремих
Підготовлено матеріали на засідання
структурних підрозділів Вищої атестаційної комісії ДСНС
України щодо присвоєння чергових
спеціальних звань «полковник» - 2 осіб
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2
Організація
роботи
щодо
декларування
начальницьким
складом
служби цивільного захисту та працівниками
Інституту (суб’єктами декларування) доходів
та зобов’язань фінансового характеру за
2017 рік
Підготовка документів з організації
та проведення спеціальних перевірок на
кандидатів, які претендують на заняття
вакантних посад начальницького складу
служби цивільного захисту

3
січень-березень

4
5
Грачова О.В.
Виконано
керівники окремих
Подано 80 декларацій. Вих. № 93/6-495
структурних підрозділів від 05.04.2018

впродовж року

Грачова О.В.
Виконано.
керівники окремих
Впродовж року нового прийому на
структурних підрозділів службу цивільного захисту не було

Проведення
профорієнтаційної
роботи щодо відбору кандидатів для вступу
на навчання до вищих навчальних закладів
цивільного захисту на 2018 рік
Організація
взаємодії
з
громадськими інституціями та ветеранською
організацією УкрНДІЦЗ

І півріччя

впродовж року

Грачова О.В.
Виконано
керівники окремих
Проведені профорієнтаційні
структурних підрозділів щодо відбору

заходи

Грачова О.В.
Виконано.
керівники окремих
Протягом 2018 року була організована
структурних підрозділів конструктивна
взаємодія
з
ветеранською організацією інституту, а
саме: надавалась допомого в організації
планування, формування електронних
списків ветеранів, складання списків
днів народжень, привітань ветеранів до
Дня перемоги над нацизмом у II
світовій війні та до Дня вшанування
ліквідаторів
аварії
на
ЧАЄС,
запрошення ветеранів на заходи до Дня
пожежної охорони, Дня науки, Дня
рятівника.
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1
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11

2
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);
Дня пожежної охорони
Дня Чорнобильської трагедії (1986);
Дня праці;
Дня перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні 1939-1945 рр.;
Дня науки;
Дня Конституції України (1996);
Дня Незалежності України (1991);
Дня рятівника;
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

3
22 січня

4

5

Грачова О.В.
керівники окремих
виконано
структурних підрозділів

15 лютого

http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/1672.html

08 березня

http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/1678.html

17 квітня
26 квітня
1 травня
09 травня
20 травня
28 червня
24 серпня
17 вересня
14 жовтня
28 жовтня
14 грудня

впродовж року
(при потребі)

http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/1696.html

виконано
виконано
http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/?2018-0508/2018-05-08#mainmenu
http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/1715.html
http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/?2018-0627/2018-06-27#mainmenu
http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/1761.html

виконано
виконано
виконано
виконано
Грачова О.В.
Виконано.
керівники окремих
Наказ УкрНДІЦЗ від 01.11.2018 № 149
структурних підрозділів «Про
організацію
стажування
Кравченка В.І.»
Наказ УкрНДІЦЗ від 05.12.2018 № 175
«Про організацію стажування
Івашини Н.О.,
Середи Д.В., Черкасова О.О.»
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2
Проведення роботи щодо адаптації до
умов служби молодих співробітників
УкрНДІЦЗ – випускників вищих навчальних
закладів цивільного захисту 2018 року

3
серпень-грудень

4
5
Грачова О.В.
Виконано.
керівники окремих
Наказ УкрНДІЦЗ від 17.09.2018 № 110
структурних підрозділів «Про
організацію
наставництва
Дорогих О.Р.»

13

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

впродовж року

Грачова О.В.
Виконувався постійно.
керівники окремих
Додаткова інформація знаходиться у
структурних підрозділів відділі персоналу

14

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

впродовж року

Грачова О.В.
Виконано.
керівники окремих
В період з 12.02.2018 по 27.02.2018 було
структурних підрозділів проведено психологічне тестування осіб
начальницького складу служби ЦЗ, які
зараховані до кадрового резерву на 2018
рік для висування на вищі посади.

15

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

впродовж року

Грачова О.В.
Виконано.
керівники окремих
Лист УкрНДІЦЗ
структурних підрозділів від 18.07.2018 № 93/6-1009 «Про подання
списків осіб начальницького складу для
проходження медичного огляду»
Лист УкрНДІЦЗ від 08.10.2018
№ 93/6-1386 «Про прикріплення на
медичне забезпечення до Управління
забезпечення ОРС ДСНС України»

16

Підготовка
організаційнорозпорядчих документів щодо організації та
проведення занять у системі службової
підготовки начальницького складу служби
цивільного захисту на 2018-2019 навчальний
рік

31.08.2018

Грачова О.В.
Полуян П.В.

Виконано
Наказ УкрНДІЦЗ від 27.08.2018 № 59
«Про організацію службової підготовки
осіб начальницького складу служби
цивільного захисту УкрНДІЦЗ у
2018/2019 навчальному році»

17

1
17

2
Складання списків днів народжень
співробітників УкрНДІЦЗ, державних і
професійних свят (головних управлінь
(управлінь), закладів і установ ДСНС
України, споріднених організацій, ветеранів)

3
впродовж року

4
Грачова О.В.

18

Складання
графіку
відпусток
співробітників інституту на 2019 рік

грудень

Грачова О.В.
Полуян П.В.

1

5
Виконано.
Списки знаходяться у відділі персоналу

Виконано.
Затверджено
графік
відпусток
співробітників на 2019 рік. Графік
зберігається у відділу персоналу
ІV. Заходи із запобігання та протидії корупції, зміцнення дисципліни та дотримання законності персоналом інституту
Проведення
інструктивновпродовж року
Грачова О.В.
Виконано
профілактичних занять у системі службової
Ільченко О.В.
Проведено ряд занять, а саме:
підготовки щодо недопущення корупційних
10.01.2018 – на тему «Електронне
діянь, зміцнення дисципліни та дотримання
декларування
доходів,
фінансовий
законності особовим складом УкрНДІЦЗ
контроль та
моніторинг
способу
життя»;
14.02.2018 – на тему «Окремі аспекти
функціонування
уповноважених
підрозділів (осіб) з питань запобігання
та виявлення корупції»;
28.03.2018 – на теми «Викривачі
корупції. Гарантії захисту викривачів
за законодавством України»
та
«Основні положення Закону України
«Про дисциплінарний статут служби
цивільного захисту»;
11.04.2018 – на тему «Адміністративна
та кримінальна відповідальність за
правопорушення у сфері службової і
професійної діяльності»;
10.05.2018 – на тему «Соціальний і

18

1

2

3

4

5
правовий захист осіб рядового і
начальницького складу та членів їх
сімей»;
23.05.2018 – на тему «Дотримання
законодавства про конфлікт інтересів
та інших обмежень щодо запобігання
корупції»;
19.09.2018 - на тему «Окремі аспекти
функціонування
уповноважених
підрозділів (осіб) з питань запобігання
та виявлення корупції»;

2

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

впродовж року по мірі
надходження
Грачова О.В.
Ільченко О.В.

21.11.2018
додаткове
заняття
на
виконання п. 4 протоколу оперативної
наради у начальника інституту від
16.10.2018 № 34 – на тему «Основні
вимоги
Положення
про
порядок
проходження
служби
цивільного
захисту
особами
рядового
і
начальницького
складу
та
Дисциплінарного
статуту
служби
цивільного захисту»
Виконано.
Проводиться
відповідно
до
затвердженого річного комплексного
плану
заходів
з
попередження
правопорушень, зміцнення дисципліни,
збереження
життя
та
здоров’я
персоналу
УкрНДІЦЗ
(Доповідна
записка Кравченка В.М.)
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1
3

4

1

2

3

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

4
5
Грачова О.В.
Виконувався на постійній основі
керівники окремих
структурних підрозділів

Грачова О.В.
Виконано.
керівники окремих
Складено у структурних підрозділах
структурних підрозділів інституту
щоквартальні
плани
індивідуально-виховної
роботи,
ведуться
журнали
індивідуальновиховної роботи. Оновлено соціальний
паспорт Інституту на 2018 рік
V. Адміністративна, фінансова та господарська діяльність

Проведення оперативних нарад

Прийом
осіб
рядового
і
начальницького складу служби цивільного
захисту, працівників інституту та громадян
України з особистих питань
Заслуховування
на
службових
нарадах звітів співробітників УкрНДІЦЗ, які
перебували у закордонних відрядженнях

впродовж року

впродовж року
(за окремим рішенням
начальника інституту)
впродовж року
(відповідно до наказу)
впродовж року

Кропивницький В.С.
Саєцький Є.В.

Виконано
Впродовж року проведено 41 службову
нараду
Виконується постійно

керівництво УкрНДІЦЗ
Кропивницький В.С.
Євдін О.М.
Саєцький Є.В.
Грачова О.В.
керівники структурних
підрозділів
співробітники, які були
у закордонних
відрядженнях

Виконано
Відрядження до Духовної Академії
Університету С. Вишинського
(м. Варшава, Польща)
Кропивницького В.С.
(Наказ УкрНДІЦЗ від 16.04.2018 № 30
«Про
відрядження
до
Польщі»,
Протокол № 15 від 14.05.2018 п. 5);
Відрядження Кропивницького В.С. для
участі у Міжнародній конференції
«Security Forum 2018 – 44 CICA The
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1

4

5

6

7

2

Проведення річної інвентаризації
основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів УкрНДІЦЗ
Формування
пропозицій
до
граничних обсягів видатків УкрНДІЦЗ на
2019 рік
Розробка та подання до ДСНС
України бюджетного запиту УкрНДІЦЗ на
2019 рік
Розробка
та
подання
на
затвердження паспортів бюджетних програм
на 2019 рік

3

4

жовтень листопад

Шойко В.А.
Буглов Ю.С.

у визначені ДСНС
України терміни

Буглов Ю.С.

у визначений ДСНС
України термін

Буглов Ю.С.
керівники структурних
підрозділів
Буглов Ю.С.
Запольський Л.Л.

у визначений ДСНС
України термін

5
Future of Security and Defence in
Europe» та засіданнях Комітету СІСА –
«Айперон» до м. Краків (Республіка
Польща)
(Наказ
УкрНДІЦЗ
від
30.05.2018 № 50 «Про відрядження до
Республіки Польща»,
Протокол № 18 від 11.06.2018 п. 2);
Відрядження
Присяжнюка В.В. до
«KIVANC
KIMYA
SANAYI
VE
TICARET A.S.” м. Стамбул, Туреччина
(Наказ УкрНДІЦЗ від 23.11.2018 № 166
«Про відрядження Присяжнюка В.В.»,
Протокол № 41 від 26.12.2018 п. 7)
Виконано
Проведено (наказ УкрНДІЦЗ
від 03.10.2018 № 18)
Виконано
Виконано в липні 2018 року.
Матеріали
знаходяться
у
відділі
економіки і фінансів
Виконано в січні 2019 року.
Матеріали
знаходяться
у
відділі
економіки і фінансів.
Лист УкрНДІЦЗ від 03.01.2019 № 93/7-4
«Про надання пропозицій до паспорту
бюджетної програми на 2019 рік"
Лист УкрНДІЦЗ від 09.01.2019
№ 93/7-30 «Про надання проекту
паспорту на 2019 рік»
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1
8

2
Проведення Дня довкілля щодо
прибирання території, службових кабінетів
та інших приміщень УкрНДІЦЗ та пожежновипробувального полігону

3
квітень

4
Шойко В.А.
Лисенко О.В.
Пушкарьова В.А.
керівники структурних
підрозділів

5
Виконано
План заходів до проведення 5 травня
2018 р щорічної всеукраїнської акції з
благоустрою «За чисте довкілля» в
УкрНДІЦЗ. (Лист УкрНДІЦЗ
№ 93/9-638 від 07.05.2018)
http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Ostanninovini/?2018-05-05/2018-05-05#mainmenu

9

10

Підготовка
автотранспорту
УкрНДІЦЗ
до
проведення
річного
технічного огляду. Проведення технічного
огляду
Проведення місячників з безпеки
дорожнього руху

1

Підготовка
та
подання
на
погодження і затвердження Плану наукової і
науково-технічної діяльності УкрНДІЦЗ на
2019 рік

2

Підготовка та затвердження Плану
основних заходів Українського науководослідного інституту цивільного захисту на
2019 рік
Підготовка підсумкового звіту про
виконання Плану наукової і науковотехнічної діяльності інституту за 2017 рік

3

травень

Перетятько В.І.

травень
вересень

Перетятько В.І.

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 01.02.2018

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

Виконано
Договір на проведення перевірки
технічного стану колісних ТЗ
від 16.05.2018 № 41
Виконано
План
заходів
по
проведенню
«Місячника з безпеки дорожнього руху»

Виконано
Лист УкрНДІЦЗ від 05.12.2018
№ 93/4-1692 «Щодо надання проекту
Плану наукової і науково-технічної
діяльності УкрНДІЦЗ на 2019 рік»
Виконано
Підготовлено та затверджено План
основних заходів УкрНДІЦЗ на 2019 рік
від 20.12.2018
Виконано
Вих. № 93/4-175 від 01.02.2018
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4

5

6

7

8

9

10

2
Підготовка та затвердження плану
роботи науково-технічної ради УкрНДІЦЗ
на 2018 рік
Підготовка плану публікацій та
виступів співробітників УкрНДІЦЗ у засобах
масової інформації на 2019 рік

3
до 20 січня

4
Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.

грудень

Дехтярук В.В.

Підготовка
довідок
державної
статистичної
звітності
про
наукову
діяльність УкрНДІЦЗ за формою № 1 –
наука
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 2017 році
і
основні
завдання
спеціалізованої
випробувальної лабораторії на 2018 рік за
формою 3/4/РХЗ
Підготовка зведених даних про
звернення громадян до УкрНДІЦЗ

лютий

Огурцов С.Ю.
Запольський Л.Л.

січень

Даниленко В.В.

Виконано
Вих. № 93/23-58 від 09.01.2018

лютий

Даниленко В.В.

Виконано
Вих. № 93/23-230 від 08.02.2018

щоквартально

Саєцький Є.В.
Верпахівська Т.О.

Проведення оцінки ефективності
здійснення
контролю
за
виконанням
контрольних документів в УкрНДІЦЗ
до 15.11.2018

Саєцький Є.В.
Верпахівська Т.О.

5
Виконано. Рапорт Запольського Л.Л.
Наказ УкрНДІЦЗ від 05.02.2018 № 16
Виконано
Затверджено 26.12.2018 План
підготовки публікацій співробітниками
УкрНДІЦЗ у засобах масової інформації
на 2019 рік
Виконано
15.02.2018
знаходяться в НОВ)

(матеріали

Виконано
Матеріали знаходяться у ВПтаДЗ
Виконано. Рапорт Саєцького Є.В.
Наказ УкрНДІЦЗ від 19.10.2018 № 73
«Про проведення оцінки ефективності»
Вих. № 93/К-1588 від 16.11.2018
«Про проведення оцінки ефективності»
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1
11

2
Підготовка та затвердження плану
заходів щодо забезпечення охорони праці в
УкрНДІЦЗ у 2019

3
грудень

4
Головко К.Г.

12

Підготовка та затвердження плану
забезпечення
безаварійної
експлуатації
транспортних засобів на 2018 рік

січень

Перетятько В.І.

1

2

VII. Конференції, виставки та видавнича діяльність
Проведення
науково-практичного
квітень
Борис О.П.
семінару «Тенденції випробувань речовин,
Скоробагатько Т.М.
матеріалів,
будівельних
конструкцій,
електротехнічних
виробів,
продукції
протипожежного
призначення
в
НДЦ
«ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» у 2017 році.
Проблемні питання та пріоритетні напрямки
випробувальної діяльності»
Проведення міжвідомчого круглого
червень
Коваленко В.В.
столу «Підготовка, перепідготовка та
Хижняк В.В.
підвищення
кваліфікації
персоналу
пошуково-рятувальних
сил
суб’єктів
державної авіації України на засадах
уніфікації освітнього та сертифікаційного
процесів»

5
Виконано
Затверджено 26.12.2018 План основних
заходів, спрямованих на підвищення
ефективності роботи з охорони праці,
поліпшення
стану
безпеки
та
попередження надзвичайних подій за
участю особового складу УкрНДІЦЗ
на 2019 рік
Виконано
Затверджено 29.12.2017 Комплексний
план
заходів
щодо
забезпечення
безаварійної експлуатації дорожніх ТЗ,
попередження випадків загибелі та ДТТ
в УкрНДІЗ на 2018 рік
Виконано
25.04.2018
проведено
зазначений
семінар на базі ПВП. Протокол семінару
від 25.04.2018 (знаходиться в НОВ)

Не виконано.
Зміна № 1 до Плану науково і науковотехнічної діяльності УкрНДІЦЗ на 2018
рік
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1
3

4

2
Проведення науково-практичного
семінару «Проблеми організації захисту
населення і територій у разі загрози та
виникнення надзвичайних ситуацій та шляхи
їх розв’язання. Обговорення проекту
Стратегії
реформування
організації
цивільного
захисту
з
урахуванням
адміністративно-територіальної реформи в
Україні»
Проведення науково-практичного
семінару «Презентація існуючих програмномоделюючих комплексів щодо розрахунку
часу евакуації людей з будинків та споруд
під час пожежі»

3
липень

4
Євдін О.М.
Коваленко В.В.
Андрієнко М.В.

серпень

Борис О.П.
Ніжник В.В.
Тесленко О.М.

5

Проведення
круглого
столу
«Дослідження пожеж. Сучасний стан та
перспективи розвитку»

жовтень

Борис О.П.
Ніжник В.В.
Климась Р.В.

6

Проведення міжвідомчого науковопрактичного
семінару
«Наукове
супроводження єдиної системи проведення
авіаційних робіт з пошуку і рятування»
Участь у засіданнях Секції судової
пожежно-технічної експертизи наукової
консультативної та методичної ради з
проблем судової експертизи Міністерства
юстиції України

грудень

Коваленко В.В.
Хижняк В.В.

травень
листопад

Климась Р.В.
Якименко О.П.

7

5
Виконано
Проведено науково-практичний семінар
31.07.2018 (матеріали знаходяться в
НОВ)

Виконано
Проведено науково-практичний семінар
28.08.2018. Протокол семінару від
28.08.2018
http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Ostanninovini/1756.html
Виконано
10.10.2018 року в м. Києві у рамках XVII
Міжнародної спеціалізованої виставки
«Технології захисту/ПожТех – 2018»
УкрНДІЦЗ було організовано та
проведено круглий стіл «Дослідження
пожеж. Сучасний стан та перспективи
розвитку»
Не виконано
Зміна № 1 до Плану науково і науковотехнічної діяльності УкрНДІЦЗ на 2018
рік
Виконано
Взято участь 15.05.2018 (матеріали
знаходяться в відділі досліджень і
статистики пожеж НДЦ технічного
регулювання)
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8

2
Участь у Міжнародних виставках,
зокрема:
«Технології захисту/ПожТех-2018»
«Безпека 2018»
«Сучасні заклади освіти»
«Інноватика в сучасній освіті»
World Edu

3
за уточненням

4
Дехтярук В.В.
керівники наукових
підрозділів

9

Видання науково журналу «Науковий
вісник: Цивільний захист та пожежна
безпека»
Підготовка статей для публікації у
електронному
виданні
«Надзвичайна
ситуація +» та їх редагування та вичитка

червень
грудень

Євдін О.М.
Огурцов С.Ю.

впродовж року

Перевозник О.В.

10

5
Виконано.
Підготовлено
та
затверджено
календарні
плани
щодо
участі
УкрНДІЦЗ у виставкових заходах на І
(від 15 січня 2018) та ІІ півріччя
(від 28 серпня 2018); План заходів щодо
підготовки
та
участі
у
XVIІ
Міжнародній спеціалізованій виставці
“Технології захисту/ПожТех – 2018”
від 13 вересня 2018;
План заходів щодо підготовки та участі
у XXIІІ Міжнародній виставці
індустрії безпеки “Безпека 2018”
від 03 вересня 2018
Виконано
Видано № 1 (5) 2018 27.06.2018,
№ 2 (6) 2018 29.12.2018
Виконано
Постійно проводилась робота щодо
пошуку та підготовки актуальних
статей для їх публікації у електронному
виданні «Надзвичайна ситуація +», їх
написання, редагування, вичитка та
верстка. Підготовлено та опубліковано
більше 100 статей
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1
11

2
Супроводження та оновлення WEBсайту журналу «Надзвичайна ситуація +»

3
впродовж року

4
Перевозник О.В.

12

Проведення робіт з розробки дизайну
макетів, інфографіки для потреб Інституту, а
також для розміщення в «Науковому
віснику: Цивільний захист та пожежна
безпека» та електронному журналі

впродовж року

Перевозник О.В.

13

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

впродовж року

Дехтярук В.В.

впродовж року

Дехтярук В.В.
керівники наукових
підрозділів

14

5
Виконано
Протягом року забезпечувалось надійне
функціонування WEB-сайту журналу
«Надзвичайна ситуація +»
(htt://ns-plus.com.ua)
постійне
його
інформаційно-аналітичне,
наукове,
практичне та методичне наповнення
Виконано
Постійно проводилась робота щодо
розробки дизайну та інфографіки для
статей журналу та для потреб
УкрНДІЦЗ (розроблено та зверстано
Звіт про діяльність УкрНДІЦЗ, Буклет
та Флаєр УкрНДІЦЗ, 2 учбових
посібники)
Виконано
Інформацію впродовж року було
висвітлено на сайті УкрНДІЦЗ

Виконано
Матеріали відповідно до Плану
підготовки публікацій співробітниками
УкрНДІЦЗ у ЗМІ на 2018
рік публікувалися у журналах
“Надзвичайна ситуація+”, “Пожежна та
техногенна безпека”, “F+S Технології
безпеки”, “Бизнес и безопасность”,
“Охорона праці та пожежна безпека”.
Станом на 22 грудня 2018 опубліковано
95 матеріалів
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1
15

2
Фото-, відеофіксація досліджень і
випробувань (в тому числі сертифікаційних)
у сфері цивільного захисту та видатних
подій у житті УкрНДІЦЗ

3
постійно

4
Дехтярук В.В.

16

Систематизування
фотота
відеоматеріалів за напрямом діяльності
УкрНДІЦЗ
і
створення
відповідної
електронної бази

постійно

Дехтярук В.В.

Виконано
Впродовж року електронна база фотота відеоматеріалів оновлювалася та
систематизовувалася

17

Супроводження
та
оновлення
інформації, що розміщена на WEB-сайті
УкрНДІЦЗ

щоквартально,
(до 10 числа
наступного місяця)

Дехтярук В.В.

Виконано
Інформацію
впродовж
року
оновлювалася на сайті УкрНДІЦЗ

18

Наповнення інформацією постійно
діючих рубрик «Громадська приймальна
УкрНДІЦЗ» та «Український науководослідний інститут цивільного захисту» у
журналі «Пожежна та техногенна безпека»

постійно

Дехтярук В.В.
керівники наукових
підрозділів

Виконано
У журналі «Пожежна та техногенна
безпека»
було
опубліковано
25
матеріалів

19

Організація участі у проведені
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка
серед дітей співробітників ДСНС України

квітень

Дехтярук В.В.
керівники структурних
підрозділів

Виконано
Наказ УкрНДІЦЗ від 09.02.2018 № 19
«Про організацію та проведення І етапу
Всеукраїнського конкурсу дитячого
малюнку» від 29.02.2018

1

Участь
в
науково-практичних
конференціях, семінарах, нарадах, командноштабних навчаннях та інших заходах, що
проводяться
в
рамках
міжнародного
співробітництва

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

5
Виконано
Фото-,
відеофіксація здійснювалася впродовж
року відповідно до заходів УкрНДІЦЗ

Виконано
Міжнародна
конференція
«Security Forum 2018 - 44 СIСА
The Future of Security
and
Defence in Europe»
(м.
Краків,
Республіка Польща, червень 2018 року);

28

1

2

3

4

5
Зустріч з представниками ДСНС
України та Європейської економічної
комісії ООН стосовно питання щодо
можливості приєднання України до
Конвенції
ЄЕК
ООН
про
транскордонний вплив промислових
аварій (м. Київ, квітень 2018 року);
Зустріч високого рівня
з
підвищення інформованості
про
Конвенцію
ЄЕК
ООН
щодо транскордонного впливу промисл
ових аварій
(м. Київ, квітень 2018 року);
Міжнародна
конференція «Розвиток
системи
цивільного
добровільного
рятувальництва в Україні» (м. Київ,
червень 2018 року);
Міжнароднний
консультативний
семінар щодо контролю значних аварій,
пов&apos;язаних
з
небезпечними
речовинами
та
обміну
досвідом
впровадження
Директиви
ЄС
«SEVESO III»
(м. Київ, червень 2018 року);

2

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

Виконано
Здійснюється постійно під час участі
Інституту у конференціях
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