
 

 

          Додаток 1  

          до Антикорупційної програми ДСНС  

        

 

Заходи щодо запобігання і протидії корупції у підрозділах ДСНС у 2020 — 2022 роках 

 

№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

1 Здійснення заходів стосовно доопрацювання, 

затвердження та направлення на повторне погодження 

до Національного агентства з питань запобігання  

корупції відповідно до вимог чинного законодавства 

доопрацьованої Антикорупційної програми ДСНС               

на 2020 — 2022 роки, з урахуванням виконання 

наданих рекомендацій та усунення ДСНС зауважень 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

до попередньої редакції Програми 

Листопад  

2020 року 

 

Управління власної безпеки та 

протидії корупції 

 

Комісія з оцінки корупційних 

ризиків, визначення 

пріоритетів, координації та 

моніторингу виконання 

Антикорупційної програми 

ДСНС 

Доопрацьовану 

Антикорупційну програму 

ДСНС на 2020 — 2022 роки 

затверджено та направлено 

на повторне погодження до 

Національного агентства з 

питань запобігання корупції 

(видано відповідний наказ 

ДСНС, направлено листом 

до НАЗК) 

 

2 1. Забезпечення всебічного доступу та відкритості 

інформації щодо здійснення перевірок суб’єктів 

господарювання під час проведення заходів 

державного нагляду у сфері пожежної та техногенної 

безпеки,  з можливістю   моніторингу результатів 

перевірок  шляхом вжиття комплексних заходів щодо 

подальшого ефективного впровадження та 

інформаційного наповнення Інспекційного Порталу; 

 

 

 

 

 

 

 

1. Грудень 

2020 року, 

постійно, 

впродовж 

2021 — 2022 

років  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Департамент запобігання 

надзвичайним ситуаціям 

 

1. Керівники органів та 

підрозділів цивільного захисту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Забезпечено всебічний 

доступ до інформації про 

здійснення перевірок 

суб’єктів господарювання 

під час проведення заходів 

державного нагляду у сфері 

пожежної та техногенної 

безпеки, а також моніторинг 

результатів перевірок. 

Забезпечено  ефективність  

роботи Інспекційного 

Порталу через його 

систематичну інформаційну 

наповнюваність; 
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№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

 

2.  Розробка проєкту підзаконного нормативно-

правового акту з метою виключення дискреційних 

повноважень посадових осіб (в частині можливості 

проведення ними заходів державного нагляду 

(контролю) без відео-фіксації перевірки та виявлених 

порушень), а також нормативне закріплення і 

врегулювання цим актом питання щодо неухильного 

зобов’язання посадових осіб здійснювати всі заходи 

державного нагляду (контролю) у сферах пожежної, 

техногенної безпеки, цивільного захисту та 

ліцензування, з відео-фіксацією всього процесу 

перевірки та виявлених фактів порушень чинного 

законодавства 

  

 

2. Грудень 

2021 року 

 

  

 

2. Департамент запобігання 

надзвичайним ситуаціям 

 

2. Розроблено та направлено 

на погодження до 

необхідних ЦОВВ проєкт 

нормативно-правового акту 

3 1. Забезпечення всебічного доступу та відкритості 

інформації щодо результатів реєстрації  і розгляду 

декларацій відповідності  матеріально-технічної бази 

суб’єктів господарювання вимогам законодавства  з 

питань пожежної безпеки з можливістю  аналізу 

об’єктивності ухвалених рішень через дієве 

впровадження та  інформаційне наповнення 

Інспекційного Порталу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Грудень 

2020 року, 

постійно, 

впродовж 

2021 — 2022 

років 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Департамент запобігання 

надзвичайним ситуаціям 

 

1. Керівники органів та 

підрозділів цивільного захисту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Забезпечено всебічний 

доступ та відкритість 

інформації щодо результатів 

реєстрації  і розгляду 

декларацій відповідності 

матеріально-технічної бази 

суб’єктів господарювання 

вимогам законодавства  з 

питань пожежної безпеки з 

можливістю  аналізу 

об’єктивності ухвалених 

рішень через  впровадження 

та  інформаційне 

наповнення Інспекційного 

Порталу; 

 

 

 

2. Розроблено та направлено 
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№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

2. Розробка проєкту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України” від 5 червня  2013 року № 440 “Про 

затвердження Порядку подання і реєстрації декларації 

відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань 

пожежної безпеки” з метою усунення дискреційних 

повноважень посадових осіб під час розгляду 

декларацій та чіткого нормативно-правового 

закріплення всіх можливих причин і підстав для 

відмови суб’єктам господарювання  у реєстрації 

декларації відповідності 

 

2. Червень 

2021 року 

2. Департамент запобігання 

надзвичайним ситуаціям 

 

 

на погодження до 

необхідних ЦОВВ проєкт 

нормативно-правового акту 

   

4 Розробка проєкту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження Технічного регламенту 

засобів цивільного захисту” 

Грудень  

2020 року 

Департамент запобігання 

надзвичайним ситуаціям 

Розроблено та направлено 

на погодження до 

необхідних ЦОВВ проєкт 

нормативно-правового акту 

 

5 Забезпечення прозорості та доступності інформації 

щодо списків осіб, які перебувають на квартирному 

обліку, шляхом відкритого оприлюднення та 

висвітлення на офіційних веб-ресурсах.  

Надання відкритого доступу до інформації  щодо змін 

у житлових списках (з висвітленням динаміки черги),  а 

також результатів  ухвалених рішень щодо тих чи 

інших осіб, які перебувають на квартирному обліку 

 

Постійно 

(двічі на рік), 

впродовж 

2021 — 2022 

років 

Департамент ресурсного 

забезпечення 

 

Керівники головних управлінь 

(управлінь) ДСНС України в 

областях та м. Києві 

 

Інформацію щодо осіб, які 

перебувають на 

квартирному обліку 

оприлюднено та висвітлено 

на офіційних веб-ресурсах 

ДСНС 

 

 

6 Розробка технічних вимог щодо автоматизації 

оперативного обліку матеріально-технічних цінностей 

органів та підрозділів ДСНС, а також її впровадження в 

системі ДСНС відповідно до норм чинного 

законодавства 

Червень  

2022 року 

Департамент ресурсного 

забезпечення 

 

Департамент організації 

заходів цивільного захисту 

Розроблено та  

запроваджено систему 

автоматизації оперативного 

обліку матеріально-

технічних цінностей органів 
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№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

та підрозділів ДСНС. 

Забезпечено уніфікований 

підхід до всіх категорій 

майна у процесах 

матеріально-технічного 

забезпечення та створено 

умови для повного і 

безпосереднього контролю 

всіх матеріально-технічних 

цінностей 

 

7 Розробка проєкту наказу МВС “Про затвердження 

Положення про порядок забезпечення житловими 

приміщеннями персоналу ДСНС” із зазначенням 

критеріїв визначення переліку осіб, які мають правові 

підстави щодо клопотання перед районними 

державними адміністраціями стосовно виключення 

ними житлових приміщень (квартир) з числа 

службових та надання права на постійне проживання у 

цих приміщеннях 

 

 

Червень 

2021 року 

Департамент ресурсного 

забезпечення 

 

Розроблено та направлено 

на погодження до 

необхідних ЦОВВ проєкт 

нормативно-правового акту 

 

8 1.  Направлення до органів та підрозділів цивільного 

захисту наказу (окремого доручення, листа) ДСНС 

щодо надання пропозицій про необхідності 

забезпечення підлеглого персоналу одягом для 

пожежника захисного (з обов’язковим наданням 

обгрунтуваних потреб); 

 

2. Залучення компетентних представників 

підпорядкованих органів та підрозділів служби 

цивільного захисту до складу робочої групи ДСНС під 

час розробки технічних вимог до одягу для пожежника 

1. Впродовж 

2021 — 2022 

років 

(напередодні 

закупівлі) 

 

 

2. Впродовж 

2021 — 2022 

років 

(напередодні 

1. Департамент ресурсного 

забезпечення 

 

 

 

 

 

2. Департамент ресурсного 

забезпечення 

 

 

1. Підготовлено та 

направлено до органів та 

підрозділів цивільного 

захисту наказ (окреме 

доручення, лист) ДСНС; 

 

 

2. Залучено до складу 

робочої групи ДСНС 

компетентних 

представників 
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№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

захисного; 

 

 

 

3.  Здійснення посадовими особами об’єктивного 

аналізу стану забезпечення персоналу одягом для 

пожежника захисного та його придатності до 

довгострокового ефективного  використання під час 

виконання завдань за призначенням (з урахуванням 

показників якості та практичності одягу, а також 

прогнозування швидкості його неможливості 

застосування). Формування за результатами 

проведеного аналізу обгрунтованих потреб у 

забезпеченні одягом та технічних вимог; 

 

4. Здійснення закупівель якісного одягу для пожежника 

захисного з дотриманням державних та європейських 

стандартів, що підтверджується відповідними 

сертифікатами експертизи типу (ДСТУ EN ISO 

13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, 

IDT) “Одяг захисний. Загальні вимоги”, ДСТУ EN ISO 

11612:2018 Одяг захисний. Одяг для захисту від тепла 

та полум’я. Мінімальні технічні вимоги (ENISO 

11612:2015, IDT; ISO 11612:2015, IDT) – обмеження 

поширення полум’я –“А1”, конвективне тепло – “В3”, 

інфрачервоне випромінювання – “С2”, контактна 

теплота – “F1”, ДСТУ EN 343:2017 Одяг захисний. 

Захист від дощу (EN 343:2003 + A1:2007; AC:2009, 

IDT) – клас опору водонепроникності – “3”, ДСТУ EN 

ISO 20471:2016 (EN ISO 20471:2013, IDT; ISO 

20471:2013, IDT; EN ISO 20471:2013/А1:2016, IDT; ISO 

20471:2013/Amd 1:2016, IDT) “Одяг підвищеної 

видимості. Методи випробування та вимоги” – клас 1 

одягу, ДСТУ EN 469:2017 (EN 469:2005; А1:2006; 

закупівлі) 

 

 

 

3. Постійно, 

впродовж 

2021 — 2022 

років 

 

 

 

 

 

 

 

4. Впродовж 

2021 — 2022 

років (під час 

процедур 

закупівлі) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Керівники органів та 

підрозділів цивільного захисту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Департамент ресурсного 

забезпечення 

 

4. Керівники органів та 

підрозділів цивільного захисту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпорядкованих органів та 

підрозділів служби 

цивільного захисту 

 

3. Здійснено   аналіз стану 

забезпечення  одягом для 

пожежника захисного (його 

придатності до 

довгострокового  

ефективного використання 

під час виконання завдань за 

призначенням) 

 

 

 

4. Закупівлю одягу для  

пожежника  захисного  

здійснено з  отриманням 

державних та європейських 

стандартів на підставі 

сертифікатів експертизи 

типу 

(ДСТУ EN ISO 13688:2016 

(EN ISO 13688:2013, IDT; 

ISO 13688:2013, IDT) “Одяг 

захисний. Загальні вимоги”, 

ДСТУ EN ISO 11612:2018 

Одяг захисний. Одяг для 

захисту від тепла та 

полум’я. Мінімальні 

технічні вимоги (ENISO 

11612:2015, IDT; ISO 

11612:2015, IDT) – 

обмеження поширення 
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№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

АС:2006; IDT). “Захисний одяг для пожежників. 

Вимоги щодо показників якості захисного одягу для 

пожежників” – II рівень захисту), для забезпечення 

його зручності, практичності, довготривалого строку 

експлуатації та ефективного використання персоналом 

під час виконання завдань за призначенням. 

Включення до тендерної документації вимог про 

подання сертифікатів експертизи, які підтверджують 

відповідність цим стандартам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полум’я –“А1”, конвективне 

тепло – “В3”, інфрачервоне 

випромінювання – “С2”, 

контактна теплота – “F1”, 

ДСТУ EN 343:2017 Одяг 

захисний. Захист від дощу 

(EN 343:2003 + A1:2007; 

AC:2009, IDT) – клас опору 

водонепроникності – “3”, 

ДСТУ EN ISO 20471:2016 

(EN ISO 20471:2013, IDT; 

ISO 20471:2013, IDT; EN 

ISO 20471:2013/А1:2016, 

IDT; ISO 20471:2013/Amd  

1:2016, IDT) “Одяг 

підвищеної видимості. 

Методи випробування та 

вимоги” – клас 1 одягу, 

ДСТУ EN 469:2017 (EN 

469:2005; А1:2006; АС:2006; 

IDT). “Захисний одяг для 

пожежників. Вимоги щодо 

показників якості захисного 

одягу для пожежників” – II 

рівень захисту), для 

забезпечення його 

зручності, практичності, 

довготривалого строку 

експлуатації та ефективного 

використання персоналом 

під час виконання завдань за 

призначенням. Включено до 

тендерної документації 

вимоги про подання 
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№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

 

 

 

 

 

 

5.  Оприлюднення проєкту тендерної документації 

(технічних вимог до предмету закупівлі) на сайті 

ДСНС (на головній сторінці) з метою  її перевірки 

громадськістю. Врахування пропозицій громадськості, 

а у разі відхилення таких пропозицій – здійснення 

належного обгрунтування. Публікація протоколу 

засідання тендерного комітету (рішення 

уповноваженого) про затвердження тендерної 

документації на сайті ДСНС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Впродовж 

2021 — 2022 

років (під час 

процедур 

закупівлі) 

 

 

 

 

 

 

5. Департамент ресурсного 

забезпечення 

 

5. Керівники органів та 

підрозділів цивільного захисту  

сертифікатів експертизи, які 

підтверджують 

відповідність цим 

стандартам; 

 

 

5. Проєкт  тендерної 

документації (технічні 

вимоги до предмету 

закупівлі) оприлюднено на 

головній веб-сторінці 

офіційного сайту ДСНС за 

10 робочих днів до 

затвердження тендерної 

документації.  

Пропозиції громадськості 

враховано, у разі їх 

відхилення – надано 

належне обгрунтування 

причин відхилення, 

наведене в протоколі 

засідання тендерного 

комітету із затвердження 

тендерної документації 

(рішенні уповноваженого).  

Протокол засідання 

тендерного комітету 

(рішення уповноваженого) 

про затвердження тендерної 

документації опубліковано 

на сайті ДСНС 
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№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

 

9 1. Розробка та направлення до органів та підрозділів 

цивільного захисту наказу (окремого доручення, листа) 

ДСНС щодо здійснення аналізу потреб у забезпеченні 

пожежною технікою на надання пропозицій до 

технічних вимог; 

 

2. Направлення  до ДСНС обгрунтованих потреб у 

забезпеченні пожежною технікою та пропозицій до 

технічних вимог; 

 

 

 

 

3. Здійснення аналізу потреб органів та підрозділів 

цивільного захисту у забезпеченні пожежною технікою 

та пропозицій до технічних вимог, залучення до роботи 

Робочої групи ДСНС із розробки технічних вимог 

пожежно-рятувальної техніки компетентних 

представників підпорядкованих органів та підрозділів 

цивільного захисту; 

 

 

 

4. Дотримання і врахування під час закупівлі пожежної 

техніки  державних стандартів, а також стандартів 

європейських країн з виробництва пожежно-

рятувальних автомобілів:  

- ДСТУ EN 1846-1:2017; 

- ДСТУ EN 1846 2:2009+А1:2013; 

- EN 1846-3; 

- EN 659; 

- ДСТУ EN 1028-1:2008 (EN1028-1:2002+А1, IDT); 

- ДСТУ EN 

1. Впродовж 

2021 — 2022 

років 

(напередодні 

закупівлі) 

 

2.  Впродовж 

2021 — 2022 

років 

(напередодні 

закупівлі) 

 

 

3. Впродовж 

2021 — 2022 

років 

(напередодні 

закупівлі) 

 

 

 

 

 

4. Впродовж 

2021 — 2022 

років (під час 

закупівлі) 

 

 

 

 

 

 

1. Департамент ресурсного 

забезпечення 

 

1. Департамент реагування на 

надзвичайні ситуації 

 

2. Керівники органів та 

підрозділів цивільного захисту 

 

 

 

 

 

3. Департамент ресурсного 

забезпечення 

 

3. Департамент реагування на 

надзвичайні ситуації 

 

3. Робоча група із розробки 

технічних вимог пожежно-

рятувальної техніки 

 

4.  Департамент ресурсного 

забезпечення 

 

4. Керівники органів та 

підрозділів цивільного захисту 

 

 

 

 

 

1. Підготовлено та 

направлено до органів та 

підрозділів цивільного 

захисту наказ (окреме 

доручення, лист) ДСНС; 

 

2. Направлено до ДСНС 

обгрунтовані потреби у 

забезпеченні пожежною 

технікою та пропозиції до 

технічних вимог пожежної 

техніки 

 

3. Здійснено аналіз потреб 

органів та підрозділів  

цивільного   захисту  у 

забезпеченні  пожежною 

технікою та  пропозицій до  

технічних вимог під час 

засідання Робочої групи 

ДСНС 

 

 

4. Закупівлю пожежної 

техніки здійснено  з 

дотриманням державних 

стандартів, а також 

стандартів європейських 

країн з виробництва 

пожежно-рятувальних 

автомобілів: 

- ДСТУ EN 1846-1:2017; 

- ДСТУ EN 1846 
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№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

1028-2:2008 (EN1028-1:2002+А1, IDT); 

- EN 953; 

- EN ISO 13857; 

- ДСТУ EN 15767-1:2017; 

- ДСТУ EN 15767-2:2017; 

- EN 15767-1:2009, IDT; 

- EN 60204-1; 

- IEC 60364-7-717; 

- ДСТУ ГОСТ 2.610-2006; 

- ГОСТ 9.032-74; 

- ГОСТ 9.104-79; 

- ДСТУ 3849:2018  

з метою раціонального використання та збереження 

бюджетних коштів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оприлюднення проєкту тендерної документації 

(технічних вимог до предмету закупівлі) на сайті 

ДСНС (на головній сторінці) з метою  її перевірки 

громадськістю. Врахування пропозицій громадськості, 

у разі відхилення таких пропозицій – належне 

обгрунтування. Публікація протоколу засідання 

тендерного комітету (рішення уповноваженого) про 

затвердження тендерної документації на сайті ДСНС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Впродовж 

2021 — 2022 

років (під час 

закупівлі) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Департамент ресурсного 

забезпечення 

 

5. Керівники органів та 

підрозділів цивільного захисту 

 

 

2:2009+А1:2013; 

- EN 1846-3; 

- EN 659; 

- ДСТУ EN 1028-1:2008 

(EN1028-1:2002+А1, IDT); 

- ДСТУ EN 1028-2:2008 

(EN1028-1:2002+А1, IDT); 

- EN 953; 

- EN ISO 13857; 

- ДСТУ EN 15767-1:2017; 

- ДСТУ EN 15767-2:2017; 

- EN 15767-1:2009, IDT; 

- EN 60204-1; 

IEC 60364-7-717; 

- ДСТУ ГОСТ 2.610-2006; 

- ГОСТ 9.032-74; 

- ГОСТ 9.104-79; 

- ДСТУ 3849:2018  

з метою раціонального 

використання та збереження 

бюджетних коштів; 

 

5. Проєкт тендерної 

документації (технічні 

вимоги до предмету 

закупівлі) оприлюднено на 

головній веб-сторінці  

офіційного сайту ДСНС за 

10 робочих днів до 

затвердження тендерної 

документації. 

Пропозицій громадськості 

враховано, а    

у разі їх відхилення – 
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№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

надано належне 

обгрунтування причин 

відхилення, наведене у 

протоколі засідання 

тендерного комітету із 

затвердження тендерної 

документації (рішенні 

уповноваженого).  

Протокол засідання 

тендерного комітету 

(рішення уповноваженого) 

про затвердження тендерної 

документації опублікований 

на сайті ДСНС 

 

10 Здійснення поступового оснащення автомобільної 

техніки підрозділів цивільного захисту, які надають 

платні послуги, системами безперебійної GPS-навігації 

та GPS-трекерами за рахунок встановлення 

(переоснащення) на автомобільну техніку 

автомобільних цифро-аналогових радіостанцій з 

функцією GPS- моніторингу місця знаходження з 

метою можливості реального відстеження місця 

перебування транспорту, а також можливих строків 

його експлуатації понад визначений договором оренди 

час 

 

Впродовж 

2021 — 2022 

років  

Департамент ресурсного 

забезпечення 

 

Департамент організації 

заходів цивільного захисту 

 

Керівники органів та 

підрозділів цивільного захисту 

Здійснено поступове 

оснащення автомобільної 

техніки системами GPS-

навігації та GPS-трекерами, 

автомобільними цифро-

аналоговими радіостанціями 

з функцією GPS- 

моніторингу місця 

знаходження 

 

 

11 

Розробка проєкту Закону України “Про внесення змін 

до статті 121 Кодексу цивільного захисту України” з 

метою розширення гарантій соціального захисту членів 

сімей осіб рядового і начальницького складу служби 

цивільного захисту та основних працівників 

Березень 

2021 року 

Департамент економіки і 

фінансів 

 

Проєкт Закону України 

розроблено, погоджено із 

заінтересованими ЦОВВ та 

соціальними партнерами, 

схвалено Кабінетом 

Міністрів України та 



11 

№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

професійних аварійно-рятувальних служб направлено до Верховної 

Ради України 

12 Забезпечення керівниками органів та підрозділів 

цивільного захисту можливості  здійснення реальної 

оцінки якості організації та проведення службової 

підготовки з більшими можливостями об’єктивного 

контролю та аналізу  ухвалених рішень щодо 

присвоєння, підтвердження, зниження класної 

кваліфікації особам рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту за результатами 

завершення навчального року в системі службової 

підготовки шляхом поетапного оснащення  приміщень, 

де проводяться заняття зі службової підготовки, 

апаратурою он-лайн відео-контролю з можливістю 

фіксації    підсумкового оцінювання  слухачів (здачі 

заліків) за результатами проведення занять 

 

Впродовж 

2021 — 2022 

років (згідно 

графіку) 

Керівники органів та 

підрозділів 

цивільного захисту 

 

Департамент реагування на 

надзвичайні ситуації 

 

 

Приміщення для службової 

підготовки оснащено 

відеоапаратурою. 

Забезпечено  

об’єктивну оцінку знань 

слухачів 

13 Розробка проєкту наказу МВС “Про затвердження 

Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та 

караульної служб в органах і підрозділах Оперативно-

рятувальної служби ДСНС України” на виконання 

вимог підпункту 27 пункту другого статті 17 Кодексу 

цивільного захисту  (скасування  оновленим і  

удосконаленим нормативно-правовим актом чинної 

редакції Порядку, затвердженого наказом МВС від 

07.10.2014 № 1032) 

 

Березень  

2021 року 

Департамент реагування на 

надзвичайні ситуації 

 

Розроблено та направлено 

на погодження до 

необхідних ЦОВВ проєкт 

нормативно-правового акту 

 

14 Розробка проєкту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до Положення про 

порядок проходження служби цивільного захисту 

особами рядового і начальницького складу” з метою  

удосконалення та  приведення норм Положення про 

порядок проходження служби цивільного захисту 

Вересень 

2021 року 

Департамент персоналу 

 

Розроблено та направлено 

на погодження до 

необхідних ЦОВВ проєкт 

нормативно-правового акту 
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№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

особами рядового і начальницького складу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 липня 2013 р. № 593, у відповідність із вимогами 

чинного законодавства, а саме, в частині скасування 

норми, передбаченої пунктом 73 Положення щодо 

зобов'язання та необхідності формування посадовими 

особами органів та підрозділів цивільного захисту 

кадрового резерву, що призведе до розширення 

можливостей застосування інших механізмів 

просування по службі на вищі посади 

 

15 1. Запровадження у ДСНС єдиної електронної системи 

кадрового обліку шляхом створення та забезпечення 

подальшого дієвого функціонування єдиної бази 

кадрових рішень: прийняття/звільнення зі служби 

цивільного захисту, переміщення по службі, 

накладання та зняття дисциплінарних стягнень,  

присвоєння спеціальних звань, представлення до 

нагородження відомчими та державними нагородами 

 

2. Забезпечення у повному обсязі інформаційного 

наповнення єдиної електронної системи кадрового 

обліку електронними обліковими картками персоналу, 

подальше удосконалення роботи роботи системи 

шляхом розробки елементів статистики, аналітики, 

моніторингу прийняття кадрових рішень, проведення 

превентивних заходів з мінімізації корупційних 

ризиків, пов’язаних з діяльністю підрозділів персоналу 

 

1. Грудень 

2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

2. Червень 

2022 року  

1. Департамент персоналу 

 

1. Департамент організації 

заходів цивільного захисту 

 

 

 

 

 

2. Департамент персоналу 

 

2. Керівники органів та 

підрозділів цивільного захисту 

1. Запроваджено єдину 

електронну систему 

кадрового обліку ДСНС 

 

 

 

 

 

 

2. Забезпечено у повному 

обсязі інформаційне 

наповнення єдиної 

електронної системи 

кадрового обліку 

електронними обліковими 

картками персоналу, 

удосконалено її роботу за 

результатами аналітичних 

заходів 

 

16 Розробка проєкту наказу МВС “Про затвердження 

Положення про визначення повноважень начальників 

Червень  

2021 року 

Департамент персоналу 

 

Розроблено та направлено 

на погодження до 
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№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

щодо застосування заохочень та накладання 

дисциплінарних стягнень на осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту, в 

тому числі слухачів і курсантів закладів освіти 

цивільного захисту” на виконання вимог статті 32 

Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту, 

затвердженого Законом України від 05.03.2009 № 

1068-VI, з метою чіткого розмежування повноважень 

посадових осіб щодо обсягу застосування заохочень і 

стягнень, а також визначення видів заохочень і 

стягнень та переліку осіб,  відносно яких керівники 

(посадові особи) органів та підрозділів цивільного 

захисту мають право їх застосовувати 

 

 необхідних ЦОВВ проєкт 

нормативно-правового акту. 

 

17 Оприлюднення на офіційному веб-сайті ДСНС планів 

проведення контрольних заходів (перевірок) з 

висвітленням відповідальних осіб (складу комісій), 

визначенням чіткої мети та строків перевірки об’єктів з 

метою здійснення аналізу наявності чи відсутності 

факту ротацій членів комісій (осіб), дотримання 

посадовими особами принципів  об’єктивності та не 

упередженості під час планування контрольних заходів 

(перевірок), а також визначення переліку  об’єктів. 

Запровадження автоматизованої системи проведення 

перевірок (контрольних заходів) об’єктів, які 

підлягають перевіркам, та осіб, відповідальних за 

здійснення перевірок 

 

Впродовж 

2021 — 2022 

років,  

 

під час  

визначення 

переліку 

об’єктів та 

визначення 

складу 

комісій (осіб) 

 

Структурні підрозділи апарату 

ДСНС за напрямками 

діяльності. 

 

Керівники органів та 

підрозділів цивільного захисту 

Плани проведення всіх 

контрольних заходів 

(перевірок) зі складом 

комісій оприлюднено на 

офіційному веб-сайті ДСНС 

 

18 1. Розробка проєкту наказу МВС “Про внесення змін 

до Порядку організації медичного забезпечення в 

системі Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій” з метою розширення правових повноважень 

ДСНС в частині здійснення закупівель медичних 

1. Грудень 

2020 року 

 

 

 

1. Управління організації 

медичного забезпечення, 

медико-біологічного захисту 

та охорони праці 

 

1. Розроблено та направлено 

на погодження до 

необхідних ЦОВВ проєкт 

нормативно-правового акту. 
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№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

препаратів (ліків) для персоналу, керуючись не лише 

назвами цих препаратів (як передбачено на теперішній 

час чинними нормами), а,  перш за все — їх діючими 

речовинами і спектром дії, що сприятиме 

результативності удосконалення системи медичного 

обслуговування персоналу, її якісному і ефективному 

функціонуванню (у тому числі під час лікування чи 

реабілітації співробітників), а також дасть змогу            

значно збільшити розміри можливих фінансових 

відшкодувань з боку ДСНС витрат персоналу, у разі 

вимушеного придбання ним ліків за власні кошти; 

 

2.  Інформування персоналу служби цивільного захисту 

щодо можливості отримання безкоштовних ліків, 

порядку їх отримання та 

реальної наявності чи відсутності медичних препаратів 

шляхом висвітлення на інформаційних стендах та 

офіційних веб-сайтах територіальних органів ДСНС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Постійно 

(оновлення 

інформації на 

стендах —               

1 раз на 

тиждень), 

впродовж 

2021 — 2022 

років 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Медичний центр ДСНС 

 

Керівники територіальних 

органів ДСНС 

 

ЦЗД територіальних органів 

ДСНС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Забезпечено 

інформування щодо 

можливості отримання 

безкоштовних ліків, 

порядку їх отримання та 

реальної наявності чи 

відсутності медичних 

препаратів через 

висвітлення на 

інформаційних стендах та 

офіційних веб-сайтах 

територіальних органів 

ДСНС 

 

19 Систематичне висвітлення з можливістю легкого 

пошуку на офіційних веб-порталах ДСНС інформації 

про можливість безоплатного та безперешкодного 

отримання персоналом служби цивільного захисту 

медичних послуг у разі наявної необхідності та 

показань:  оформлення листа непрацездатності та 

направлень на профільну діагностику (уточнення 

діагнозу), можливу  госпіталізацію  та лікування. 

Постійно 

(оновлення 

інформації 

щокварталу), 

впродовж 

2021 — 2022 

років 

Управління організації 

медичного забезпечення, 

медико-біологічного захисту 

та охорони праці 

 

Медичний центр ДСНС 

України 

 

Інформацію про можливість 

безоплатного  отримання 

персоналом служби 

цивільного захисту 

медичних послуг 

оприлюднено на офіційних 

веб-порталах ДСНС. 
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№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

Запровадження єдиної електронної системи медичного 

обліку персоналу ДСНС за результатами проведених 

аудитів ефективності здійснення медичного 

забезпечення осіб рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту медичними підрозділами 

ДСНС 

 

Керівники територіальних 

органів ДСНС 

 

ЦЗД територіальних органів 

ДСНС 

 

 

20 Розробка проєкту наказу МВС “Про затвердження 

Порядку опрацювання повідомлень про можливі 

порушення вимог Закону України “Про запобігання 

корупції”, у тому числі внесених викривачами” 

 

Грудень 

2020 року 

Управління власної безпеки та 

протидії корупції 

 

Юридичне управління 

Розроблено та направлено 

на погодження до 

необхідних ЦОВВ проєкт 

нормативно-правового акту. 

 

21 Подання до Управління запобігання корупції МВС 

України інформації про реалізацію ДСНС заходів з 

виконання Антикорупційної програми МВС України на 

2020 — 2022 роки 

 

У встановлені 

МВС строки 

Управління власної безпеки та 

протидії корупції 

Інформацію про реалізацію 

ДСНС заходів з виконання 

Антикорупційної програми 

МВС України на 2020 — 

2022 роки надано до МВС у 

встановлені строки 

 

22 Проведення інформаційних кампаній шляхом 

висвітлення на офіційному веб-сайті ДСНС у рубриці 

“Запобігання корупції” актуальної інформації про 

виконання ДСНС заходів із запобігання проявам 

корупції  

Не пізніше 

наступного 

робочого дня 

за днем після 

події (заходу) 

Управління власної безпеки та 

протидії корупції,  

 

Відділ взаємодії із засобами 

масової інформації та 

комунікацій з громадськістю 

 

Здійснено своєчасне 

розміщення актуальної 

інформації у відповідній 

рубриці 

23 Проведення перевірки фактів неподання та 

несвоєчасного подання відповідно до Закону України 

“Про запобігання корупції” декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави 

У строки, 

визначені 

НАЗК 

Управління власної безпеки та 

протидії корупції,  

 

Уповноважені підрозділи 

(особи) з питань запобігання 

та виявлення корупції. 

Здійснено перевірку фактів 

неподання та несвоєчасного 

подання відповідно до 

Закону України “Про 

запобігання корупції” 

декларацій осіб, 

уповноважених на 
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№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

виконання функцій держави 

 

24 Своєчасне інформування НАЗК у разі встановлення 

порушень Закону України “Про запобігання корупції” в 

частині фінансового контролю 

Упродовж 

трьох робочих 

днів 

Управління власної безпеки та 

протидії корупції,  

 

Уповноважені підрозділи 

(особи) з питань запобігання 

та виявлення корупції 

 

Забезпечено воєчасне 

інформування НАЗК у разі 

встановлення порушень 

Закону України “Про 

запобігання корупції” в 

частині фінансового 

контролю (направлено 

повідомлення) 

 

25 Здійснення інтерв’ювання та анонімного опитування 

(анкетування) персоналу під час проходження Вищої 

атестаційної комісії ДСНС начальницьким складом 

служби цивільного захисту з метою виявлення 

можливих корупційних ризиків у службовій діяльності 

 

Постійно, 

впродовж 

2021 — 2022 

років (під час 

проходження 

Вищої 

атестаційної 

комісії 

ДСНС) 

Департамент персоналу Здійснено інтерв’ювання та 

анонімне опитування 

(анкетування) персоналу під 

час проходження Вищої 

атестаційної комісії ДСНС 

начальницьким складом 

служби цивільного захисту 

з метою виявлення 

можливих корупційних 

ризиків у службовій 

діяльності (підготовлено 

Доповідну записку за 

результатами проведеної 

роботи) 

 

26 Проведення анонімного анкетування перемінного 

складу навчальних закладів системи ДСНС щодо 

Травень  

2021 — 2022 

 

Департамент персоналу 

Анонімне анкетування 

проведено (підготовлено 
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№ 

з/

п 

Зміст заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання 

(результат) 

виявлення порушень вимог антикорупційного 

законодавства 

років Доповідну записку за 

результатами проведеної 

роботи) 

 

27 Періодичне проведення Комісією з оцінки корупційних 

ризиків, визначення пріоритетів, координації та 

моніторингу виконання Антикорупційної програми 

ДСНС перегляду існуючих корупційних ризиків, 

причин, що їх зумовлюють, умов, що їм сприяють, а 

також здійснення аналізу щодо потреби у додатковому 

виявленні можливих корупційних ризиків. Здійснення 

моніторингу виконання Програми та ефективності 

реалізації заходів, передбачених нею 

 

 

Щокварталу, 

впродовж  

2021 — 2022 

років 

Голова та члени Комісії  Здійснено перегляд 

існуючих корупційних 

ризиків, причин, що їх 

зумовлюють та умов, що їм 

сприяють, проаналізовано  

потреби у додатковому 

виявленні можливих 

корупційних ризиків. 

Проведено моніторинг 

виконання Програми та 

ефективності реалізації 

заходів, передбачених нею 

(підготовлено протокол 

засідання комісії) 

 

28 Здійснення аналізу роботи уповноважених підрозділів 

(осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо 

реалізації та впровадження ними антикорупційних 

заходів у системі ДСНС. Оприлюднення аналітичного 

звіту на офіційному веб-сайті ДСНС  

Щокварталу, 

впродовж  

2021 — 2022 

років 

Управління власної безпеки та 

протидії корупції 

Здійснено аналіз роботи 

уповноважених підрозділів 

(осіб) з питань запобігання 

та виявлення корупції щодо 

реалізації та впровадження 

ними антикорупційних 

заходів у системі ДСНС. 

Оприлюднено аналітичний 

звіту на офіційному веб-

сайті ДСНС 

 

Усі вищезазначені заходи проводитимуться у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік. 
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Начальник Управління власної  

безпеки та протидії корупції          Анатолій СЕМИКОПНИЙ 

  
“___”  ____________ 2020 р.    


