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Про стан комплектування в
структурних та підпорядкованих
підрозділах Головного управління

Колегією відзначено, що станом на 20 лютого 2020 року структурні та
підпорядковані підрозділи Головного управління укомплектовані майже на
90 відсотків.
Протягом 2019 року на службу (роботу) до структурних та підпорядкованих
підрозділів Головного управління було прийнято 406 осіб. Завдяки збільшенню рівня
грошового
забезпечення,
покращенню
матеріально-технічного
оснащення
підпорядкованих підрозділів можливо говорити про позитивну динаміку росту
чисельності особового складу підрозділів.
Укомплектовані майже на 100 відсотків наступні підрозділи: 8 ДПРЗ, 16 ДПРЗ,
23 ДПРЗ, 25 ДПРЗ, 45 ДПРЧ, 81 ДПРЧ, 100 ДПРЧ, 102 ДПРЧ.
Некомплект більше ніж 15 відсотків є в таких підрозділах: 13 ДПРЗ некомплект становить 17,8 відсотків, 15 ДПРЗ - некомплект становить 16 відсотків та
АРЗ СП - некомплект становить 36,7 відсотків.
Проблемним питанням майже в усіх підпорядкованих підрозділах залишається
комплектування посад середнього та старшого начальницького складу
кваліфікованими фахівцями. Дану ситуацію можливо поліпшити за рахунок
випускників вищих навчальних закладів цивільного захисту.
У 2019 році після закінчення вищих навчальних закладів ДСНС України для
подальшого проходження служби в структурні та підпорядковані підрозділи
Головного управління прибули 35 випускників, у 2020 планується прибуття
37 випускників та у 2021 році - 50 випускників вищих навчальних закладів ДСНС
України.
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Ланку середнього начальницького складу можливо також комплектувати за
рахунок осіб рядового та молодшого начальницького складу, які мають вищу освіту
цивільного захисту або навчаються у вищих навчальних закладах цивільного захисту.
Кількість останніх складає 134 осіб.
Колегією відзначено, що протягом 2019 року співробітниками управління
персоналу Головного управління та кадровими службами підпорядкованих підрозділів
проводився комплекс заходів щодо призначення осіб рядового та молодшого
начальницького складу, які мають вищу освіту відповідного напрямку підготовки або
навчаються у вищих навчальних закладах цивільного захисту, на посади середнього
начальницького складу. За результатами даної роботи 18 осіб рядового та молодшого
начальницького складу були призначені на посади середнього начальницького складу.
Але, не зважаючи на позитивну тенденцію в комплектуванні вакантних посад,
зберігається значний відсоток звільнення зі служби цивільного захисту у зв'язку із
систематичним невиконанням умов контракту і складає він 16,5 відсотків від
загальної кількості звільнених протягом 2019 року. Так, з 225 осіб, звільнених у 2019
році, 60 осіб звільнено за негативними мотивами.
На підставі проведеного аналізу та з метою поліпшення роботи щодо
комплектування вакантних посад в структурних та підпорядкованих підрозділах
Головного управління Колегія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Начальникам підпорядкованих підрозділів:
2.1. посилити проведення індивідуально-виховної роботи з особовим складом
на всіх рівнях. Під час відбору кандидатів на службу якісно проводити роботу щодо
ознайомлення їх з нормативно-правовими актами, що регламентують порядок
проходження служби цивільного захисту, специфікою діяльності органів і підрозділів
цивільного захисту, умовами грошового, матеріального та пенсійного забезпечення.
Термін — постійно.
2.2. З метою недопущення порушення права осіб рядового і начальницького
складу на проходження служби в органах та підрозділах цивільного захисту вживати
заходів щодо недопущення випадків безпідставної відмови особам рядового і
начальницького складу в укладанні нового контракту про проходження служби
цивільного захисту після закінчення строку дії попереднього.
Посилити контроль щодо своєчасної подачі документів до Головного
управління для укладання контрактів про проходження служби цивільного захисту з
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особами рядового та начальницького складу, у яких закінчується дія попереднього
контракту, згідно термінів, встановлених керівними документами.
Термін — постійно.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління
персоналу Головного управління старшого лейтенанта служби цивільного захисту
Баранову К.В.

Заступник Голови ДСНС

Микола ІЛЬЧЕНКО

Начальник Головного управління

Олексій МІГРІН

Секретар Колегії

Оксана ДОНЧЕНКО
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