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Про стан дотримання особовим складом
підпорядкованих підрозділів дисципліни,
законності та антикорупційного законодавства

Розглянувши інформацію про стан дотримання особовим складом
підпорядкованих підрозділів дисципліни, законності та антикорупційного
законодавства, колегія відзначає, що у 2019 році проведена значна робота щодо
належного кадрового забезпечення, дотримання особовим складом дисципліни,
законності та антикорупційного законодавства.
Завдання, які ставилися перед Головним управлінням у звітному періоді виконані
в повному обсязі.
Керівництвом Головного управління ДСНС України у Львівській області
впродовж 2019 року проводилась послідовна та цілеспрямована робота по
забезпеченню та втіленню у життя заходів з виконання Законів України, Указів та
розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень
колегії та нормативних документів ДСНС України щодо належного кадрового
забезпечення, зміцнення дисципліни та дотримання законності в діяльності
підпорядкованих органів та підрозділів, спрямована на запобігання та недопущення
серед особового складу скоєння злочинів, правопорушень, корупційних діянь,
викорінення фактів протиправних дій та недопущення надзвичайних подій за участю
працівників пожежно-рятувальної служби.
У 2019 році до підрозділів Головного управління ДСНС України у Львівській
області було прийнято 158 осіб, з них 136 осіб рядового і начальницького складу та 22
працівника.
Впродовж 2019 року отримали чергові спеціальні звання 581 особа рядового і
начальницького складу Головного управління ДСНС України у Львівській області, з
них: 177 осіб середнього та старшого начальницького складу та 404 особи рядового і
молодшого начальницького складу.
Значна увага також приділялась питанням збереження життя та здоров’я
персоналу, зміцнення дисципліни та дотримання законності, недопущення скоєння
злочинів і правопорушень, попередження надзвичайних подій та випадків
травматизму за участю працівників пожежно-рятувальної служби.

Незважаючи на заходи, які постійно вживаються Головним управлінням
з метою профілактики травмування особового складу, збереження життя
і здоров’я персоналу, впродовж 2019 року виникло 7 надзвичайних подій
за участю працівників підрозділів Головного управління.
В жовтні 2019 року з метою вшанування учасників антитерористичної операції та
з нагоди Дня захисника України 33 особи з числа учасників АТО були нагороджені
відзнаками Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Всеукраїнської
асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту, громадської організації
«Всеукраїнське об’єднання учасників проведення антитерористичної операції».
З метою подальшого удосконалення організації та проведення роботи із
кадрового забезпечення, зміцнення дисципліни, дотримання законності, зокрема
антикорупційного законодавства, попередження надзвичайних подій та випадків
травматизму за участю особовою складу, покращення якості проведення
індивідуальної виховної роботи в пожежно-рятувальних підрозділах, соціального
захисту осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту колегія
Головного управління
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про стан дотримання особовим складом підпорядкованих
підрозділів дисципліни, законності та антикорупційного законодавства взяти до
відома.
2. Начальникам районних (міських) відділів (секторів), ЗТС, ДПРЗ, ДПРЧ
Головного управління ДСНС України у Львівській області:
2.1. Забезпечити безумовне виконання вимог наказу ГУ ДСНС України
у Львівській області від 16.12.2019 № 366 (по особовому складу) щодо організації
стажування в займаних посадах молодих фахівців – випускників ЛДУБЖД 2019 року
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», зокрема щодо підготовки необхідних
документів за результатами стажування та прийняття теоретичних і практичних
заліків в підрозділах.
Термін: впродовж періоду стажування
2.2. Забезпечити безумовне виконання вимог наказу ГУ ДСНС України
у Львівській області від 26.09.2019 № 277 (по особовому складу) щодо проведення
наставництва над молодими фахівцями – випускниками ЛДУБЖД 2019 року за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».
Термін: впродовж періоду наставництва
до 1 квітня 2020 року
2.3. Забезпечити чітке і своєчасне виконання Комплексного плану заходів щодо
попередження правопорушень за участю особового складу, зміцнення дисципліни,
збереження життя і здоров’я персоналу на 2020 рік та Плану заходів
із
запобігання
проявам
корупції
на
2020
рік.
Розглядати
стан
їх виконання на оперативних нарадах при начальнику підрозділу.
Термін: щомісячно
2.4. З метою якісного обліку, своєчасного коригування загального реєстру
учасників
АТО,
належного
соціального
захисту
особового
складу
та працівників, які безпосередньо брали участь у забезпеченні проведення АТО (ООС)
на
території
Донецької
і
Луганської
областей,
після
прийняття

на службу в підпорядкований підрозділ особи, яка має статус УБД та відповідне
посвідчення встановленого взірця, надавати до відділу персоналу ГУ ДСНС України у
Львівській області інформацію про даного працівника за формою відповідно до листа
ГУ
ДСНС
України
у
Львівській
області
від
16.12.2019
№ 58-3/7535 та копії документів, що підтверджують статус учасника бойових дій
(посвідчення УБД, витяги з наказів, протоколів, довідки тощо), а також завірені
особою копії паспорту та ідентифікаційного коду.
Термін: до семи днів після прийняття
на службу
2.5. З метою належної організації роботи щодо забезпечення своєчасної виплати
разової
грошової
допомоги,
передбаченої
Законами
України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ветеранам війни у 2020
році
провести
з
особами
рядового
і
начальницького
складу
та працівниками підпорядкованих підрозділів, які мають статус «учасник бойових
дій», роз’яснювальну роботу щодо уточнення реквізитів їх банківських рахунків.
Термін: до 15 березня 2020 року
2.6. З метою забезпечення виплати ветеранам війни щорічної у 2020 році разової
грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» забезпечити подання списків осіб рядового
і начальницького складу та працівників, які набули статус учасника бойових дій,
мають
право
на
одержання
разової
грошової
допомоги
і не перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України, місцевим органам
соціального захисту населення за місцем їх реєстрації.
Термін: до 1 квітня 2020 року
2.7. Щоденно подавати через електронну пошту до відділу персоналу
(Желізко В.В.) звіт про хід електронного декларування.
Термін: з 03 березня по 16 березня
2020 року
3. Начальнику відділу персоналу Головного управління Сембаю В.М. доповісти
мені особисто про стан подання електронних декларацій.
Термін: до 16 березня 2020 року
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ персоналу ГУ ДСНС
України у Львівській області (Сембай В.М.) та сектор з питань запобігання і виявлення
корупції ГУ ДСНС України у Львівській області (Герасимчук Ю.С.).
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